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 ,ןילבּור .מ ,מ

 ןלתה ו הרומה תרות

 שמוח
 .םעלו דומל יתבל

 לקהל םירוטה תטשב הכורע ,המושפו הלק ןושלב תרבדמה הפשב המוגרתו הרותה

 ,רוצקו יונש לכ ילב ,םיראבמח יכוט פ'ע תראבמו םילודנלו םינטקל הדומל תא

 .הישארב רפס

 שמוח
 ןעדעי ראפ:ןוא ,ןעלוש ןוא םירדח ןיא ןעטכיררעטנוא םוצ שידוי ףיֹוא טצעזרעּביא
 ,םעטסיס:ןעיניל םאד ךרוד טרעטכיילרעפ ,ןענרעלרע שמּוח םעד ליוו סאוו ,םענלעצנייא

 7 / וה ל

22 4 

3 3 3 \ = 3 

/- / | . + 

| 0 

 97 .אניר

 .סעטַאלּפ טסנרע לש סופדבו תואצוהב

 ,חיסרת





 תֶׁשאָרְּב
 םיהלא אָרֵּב

 םִימָּשַה תֶא

 :ץֶראָה תא
 ץֶראָהְו ב

 הָיָה
 והת

 והבו

 ףשחו

 הת ִָפ לע
 םיִהלֶא ַחֹור

 ;םיּמַה יִנָּפ לע

 םיהלא רמאיו ג

 רֹוא יח
 :רוא יחיו

 םיהלא ארו .ד

 רואה תא

 בֹוט יִּכ

 םיִקלֶא לֶּדְבו
 .טלייטעגּבָא (1 =

 תיִשאַרְּב

 ןעֿפַאשַעּב טָאג טָאה

 לעמיה יד

 .דרָע יד ןּוא

 דרֶע יד ןּוא .ב

 ןעווַעג זיא

 טסיוו

 ;רַעָעְל ןּוא

 (ןעוועג זיִא) םינרעמסניפ ןּוא

 ;דנּורגּבא ןופ עבעלפ יד ףיֹוא

 טָאה) טסייג סָעטָאג ןוא

 - טּבַעװש (עג

 = ןוֿפ ץכעלֿפ רעד רֶעּביִא
 .רעסַאװ יד

 ;טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ג

 ! טכיל ןַערֶעװ לָאז םָע

 .טכיל ןַערָאװעג זיִא סָע ןּוא

 ןהָעזעג טָאה טָאג ןּוא ד

 ,טביל סָאד

 ,םּוג ויִא סע זַא

 (:טעדיישעג טָאה טָאג ןוא

 יי שי
 ל

 רואה ןיִּב

 ףשחה ןיִכּו

 םיהלא אָרְקיִו .ה

 רואָל

 םוי

 שחל
 אָכָק

 .הָלי
 ברע יחיו

 רקב יח
 רָחַא םֹוי

 2 : םיהלא רמאיו .ו

 עה
 םימה ותְב
 ליִּדְבַמ יחיו

 ;םִימִל םימ ןיֵּב

 םיהלא ׂשַעַּיו
 עיקרה תא

 ה

 לדו

 םימח ןיב |

 טכיל םָעד ןעשיווצ

 רעד ןעשיװצ ןּוא
 סינרעטסניֿפ

 ןעֿפורַעג טָאה טָאג ןוא .ה

 .טכיל סָאד

 גָאמ

 סינרָעטסניֿפ יד ןּוא

 ןעֿפורעג רֶע טָאה

 ;טכַאנ

 דנֲעװָא ןָעווָעג זיא םִע ןּוא

 ---ןעגרָאמ ןעווֲעג זיִא סע ןּוא

 .גָאמ ןייֵא

 טָאה טָאג ןּוא הו

 ןערֶעו לָאז

 יֹוא'נַא

 ;טגָאזֲעג ט

 סע

 .גנומיירבס

 ,רעסַאװ יד ןופ ןעטימ ןיִא

 ןערייש לָאז יז ןּוא

 ! רַעסַאװ ןוא רעסַאװ ןעשיווצ

 טכַאמַעג טָאה טָאג ןוא ל

 גנוטיידּבסיוא יד

 טָעדיישָעג טָאה רֶע ןּוא

 ,רַעסַאװ יד ןָעשיווצ



 .א ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות 4

 זָארג בשע ןרעטנּוא זיִא סָאװ } עקל תַחַּתִמ רֶׁשֲא
 * * | גנּוטײרּבסיוא

 .ןַעמַאז טגניירּב סָאװ ערז עירזמ רֶעסַאװ יד ןָעשיווצ ןּוא םימה ןיִבּו
 שר רח ₪ -ןא 7 ןגד . . - =

 םיוב טכּורֿפ א ירפ ץֶע רעד רֶעּביִא זיִא סָאװ עיקרְל לע !מ רֶׁשֲא

 | 5 7 | ,גנוטיירּבסיֹוא

 טכּורֿפ טגָארט סָאװ ירפ השע .ןָעוועג יֹוזַא זיא סע ןּוא יןכ יהיו

 ,ךָאנ טרַא ןייז ךָאנ ונימל | ןעפּורְעג טָאה טָאג ןּוא ,ח םיהלא ארקיו .ח

 ָאר ויִא םִע ןעכלָעװ ןיא = ֹוב וערז רשא גנּוטיירבסיוא יד עיקרל
 - ןפצצ

 יא --- =
 ,ןעמַאז :

 / ו יי 5% י אפ מ + טאפ ֹי ,

 [דרָע רֶעד ףיוא ראה לע ;לָעמיה םימש

 .ןְעווֲעג יֹוזַא זיא סֶע ןּוא י ןכ יהיו |  דֹנָעוֶא ןָעוועג זיא םָע ןּוא ברע יחיו
 וע - לש | דעו ןָעו : 2

 םָאה דרָע יד ןוא .2י ןיראה אֵצֹותְו .בי | -- ןעגרָאמ ןָעווֲעג זיִא סע ןוא רקב יהיו

 מכַארּבַעגסיֹורַא טו וי 5

 (ןופ) גנּוצָארּפש ַא אשד .גָאמ רֶעטייווצ ןייֵא : ינש םוי
 : <>ןש : 2

 ,זָארג בשע | :טגָאװג טָאה טָאג ןוא .ט םיחלא רמאיו .ט
 5 שער - | -

. 6 

 ,ןַעמַאז טגניירּב סָאװ ערֶז עירזמ  ןַעלמַאז(רֶעֿפ) ךיז ןעלָאז םימה ּוקי <

 ׂ '. | רַעסַאװ יד 0 0

 ,ךָאנ טרא ןייז ךָאנ והנימל לָעמיה ןרעטנוא ןופ | םימשה תחתמ
 5 . . ןח ךא חד -ןה +

 ,םיֹוּב ַא ןּוא ץעו ,טרָא ןייֵא ןיִא דחא םוקמ לא
 : כב ₪ ט

 טכּורֿפ טגָארט סָאװ .ירַּפ השע |  ןעהעװ ךיז לָאז סֶע ןוא השּביה הארתו

 - !שינעקירט יד אז ד 0

 ָאד זיִא םָע ןָעבלעוו ןיא וב וערז רשא | | ;ןָעווֲעג יצא זיִא סֶע ןּוא : ןכ יהיו
 ,ןעמַאז 9 . 0 | .. 5

 ,ךָאנ טרַא ןייז ךָאנ והנימְל | ןעֿפרַעג טָאה טָאג ןוא .י םיהלא ארקיו .י

 ןהעְג טָאה טָאג ןוא  םיִהֹלא אריו שינעקירמ יד השביל

 .םּוג זיא סֶע סָאד : בוט יכ דרע ץרא

 ₪ טא

 דנֲעװָא ןֶעווֲעג זיא סֶע ןּוא ,גי בֶרֶע יחיו גי | גנולמַאז (רֶעֿפ) רֶעסַאװ יד ןּוא םימה הָוקמִלּו
 5 : ללע 6477 וה - ני:

 ---ןעגרָאמ ןֶעווֲעג זיִא סע ןּוא רקב יחיו | .ןֶערֶעעמ ןעפּורעג רע טָאה םימי ארק
 , וו | תו ;רֶעעמ ןָעְפּורָעג רֶע וכי ארק

 גָאט רעמירדַא8 1 ישילש םֹי ,ןהָעזֲעג טָאה טָאג ןּוא םיהלא אריו

 :טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,די םיִהֹלֲא רמאיו .די .םּוג זיִא םִע סָאד : בוט יּכ

 רָעטכיל ןַערעװ לָאז סע תראמ יהי | :טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .אי םיהלא רמאיו .אי
 : ;רֶע : 8 פאר

 ;לעמיה רעד ףיוא םימשה עיקר ןעצָארּפש ןַעזָאל לָאז רע יד ץראה אשדת
 גנּוטיירבסיוא ד ד :

 ןעריישרעטנּוא ּוצ יִּדְבַהל (ןוֿפ) גנּוצָארּפש א אשד



- 

 .דימלתהו הרומה תרות

 גָאט םָעד םויה ןיֵּב

 הָליִּלַה יב

 ןעשיווצ

 ,טכַאנ רעד ןעשיווצ ןוא

 יז ןָעְלֶאז יוז ןוא ויחו

 ןעבייצ ּוצ תתאל

 ,ןעטייצ ּוצ ןּוא םידעומלו

 געט ּוצ ןּוא םיִמיִלּ

 .ןֶערהָאי ןּוא :םינשו

 ןייז ןעלָאו יז ןּוא .,וט ויהו .ומ

 רעטכיל ּוצ תרואמ יל

 :לעמיה רעד ףייא | םימשח ץיקרב
 . . יןה שר רח ₪ ןל :*

 גנוטיירבסיוא |
 ןעטבייל ּוצ ריִאָהְל

 } רֶע תו 4 ! דרֶע רֶעד ףיוא ץיראה לע

 ווג יז זיא סע ןוא : ןֵכ יִהְיו
 מעג טָאה טָאג ןוא 5 םיהלא שָעיו .וט

 תראמה ינש תא

 םיִלֹדְַּה

 םכיל ערעסערג סָאד לודגה רואמה תא

 רעטכיל עסיורג ייווצ :

 ןופ גנּושרֲעהֲעּב רֶער ּוצ
 ,נָאט םָעד

 טכיל ערענעלק סָאד ןוא ןטקה רואמה תאו

 םויה  תֶלָׁשְמֶמְל

 ןוֿפ גנּושרֶעהֲעּב רעד ּוצ הלילה תלשממל
 טכַאנ רעד ל:ו 7 ןא 3 6 }

 ןֶערֶעטש יד ןּוא + םיבכוכה תאו

 יז טָאה טָאג ןוא .י םיהלאםתוא ןתיו זי
 (1 בצעזעגנײרַא

 םִיִמּׁשַה עיקר
 ,דרֶע רעד ףיֹוא ןעטכייל וצ  ץֶרֶאָה לע ריִאָהְל

 ןעשרעה ּוצ ןּוא .חי לֹׁשְמִלְו .חי

 ,טכַאנ יב ןּוא גָאט ייב הָליֵלַב םֹויַּב

 .ןֶעּבֲעגֶעג 6

  גנוטײרּבסיוא;לעמיה יד ןיִא

 .א ,תישארב

 יּדְבַהלּ
 רואה ןיֵּב

 ףשחה ןיִבּו
 םיה א א ריו

 : בוט יִּב

 ברע יהיו .םי

 רקב יו
 : יעיבר םוי <

 םיחלא רמאיו .כ |

 םימה ּוצְרָשי |
 רש
 יח שנ
 ףֹוע

 פע טכ
 ץראָה לע |

 'ן+ 2

 ינפ לַע

 ;םִיִמָּׁשַה עיקר |
 םיִהֹלֲא אָרְבִיַו .אכ |

 םניִנּתַה תֶא

 ןעריישרעטנוא ּוצ ןּוא

 טכיל סָאד ןָעשיווצ

 ;סינרַעטסניֿפ יד ןעשיווצ ןּוא

 ןהָעזֲעג טָאה טָאג ןוא

 .םּוג זיִא סֶע סָאד

 דנעװָא ןְעווֲעג זיִא םִע ןוא שי

 --- ןעגרָאמ ןַעווֲעג זיא סֶע ןּוא

 .גָאמ רעטרעיֿפ א

 :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .כ

 ןעלָאז רַעסַאװ יד
 ןעגניירבסיורא

 ,רעיהט עדנֲעכירק

 ,רעיהט ַעגירֶעּבעל א

 (1 לָעגילֿפעג

 ןעהילֿפ לָאז

 רע רעד רֶעּביִא

 עכעלֿפ רעד ןְענֶעג

 :לעמיה רעה
 .גנומיירבסיוא

 ןַעֿפַאשעג טָאה טָאג ןוא ,אכ

 ןופ

 0 \םילודנה עשיֿפלַאװ עסיֹורג י יד :
 ,רעיהט גיָעבְעל עי ןוא היחה שפנ לָּב תֶאְו

 ,ךיז טגָעוועב עכלַעוו תַשמרַה

 ןעּבָאה רַעסַאװ יד סָאװ םימה וצרש רשא

 םֶהיִֵמְל |
 טכַארּבַעגסיורַא

 ,ךָאנ ןעטרא ַעְרֶעייז ךָאנ

 עטלָענילֿפַעג םָעדָעי ןוא ףנּכ ףוע לַּכ תאו

 הנ
 .לַעגיופ א (:

 ,ךָאנ טרַא ןייז ךָאנ



 .רימלתהו הרומה תרות 6

 ןהָעָעג טָאה טָאג וא  םיִהֹלֵא אריו
 .םּוג זיא סֶע סָאד { בֹוט יּכ

 יז םָאה טָאנ ןּוא .בנ םתוא ָךֶרֶביו .בכ

 טשנֶעּבעג םיהלא
 :יזַא רמאָל

 רַאּבטכּורֿפ םויז ּורפ

 ,ךייַא טרהֲעמ ןּוא ובר

 רֶעסַאװ יד טלעיפ ןוא  םימה תֶא ּואָלִמ

 ,ןָּערָעָעִמ יד ןּוא םימיב

 לַעגילֿפעג סָאר ןּוא ףֹועָהְו

 ןערהֲעמ ךיז לָאז בר

 !ררָע רעד ףיֹוא , ץראב

 דנֲעװָא ןעוועג זיא סֶע ןּוא ,גכ ברע יהיו .גב

 -- ןַעגרָאמ ןַעווֲעג זיא סֶע ןוא רקב יה זיו

 .גָאמ רַעטֿפניֿפ ןייֵא : ישימח םוי

 םיהלא רֶמאֹּיַו .דכ
 ץרַאָה אצות

 הָיַח שפג

 :טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא ,דנ

 ןעגניײרּבסיֹורַא לָאז רע יד

 רעיהט עגידעּבעל א

 רהיא ךָאנ ּהַניִמְל ,ךָאנ מרא

 היֿפ הָמֵחּב

 (!ליטּפער עדנעכירק ןּוא שמרו

 רעיהט רע א ןּוא ץֶרֶא ותיחו

 !טרַא רהיֵא ךָאנ ַּניִמְל

 .ןָעוועג יֹוזַא זיא סע ןּוא . ןכ יהיו

 םיִהלֲא שעיו .הב

 ץראה תִיַח תא
 'ןל +

 טכַאמָעג טָאה טָאג ןוא ,הב

 רעיהט רע יד

 ו-7 .םריווָעג (1

 .א  ,הישארב

 טרַא רהיא ךָאנ | ּהָנימל

 היֿפ סָא ןוא | הַמָהְּבַה תֶאְ

 טרָא ןייז ךָאנ הַניִמְל

 עדנַעכירק:דרֶע סעד ןא| ׂשֶמְר לָּכ תֶאְ
 .ליטּפער המדאה

 .מרַא ןייז ךָאנ ּוהָניִמְל

 ןהָעוֲעג טָאה טָאג ןא םיהלא אריו

 .םּוג זיא םִע סָאד : בוט יִּכ

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .וכ םיחלא א .וכ

 ןעשנעמ א ןעבַאמ רימ ןעלָאװ

 ,רליב רָעזנּוא ןיא ה

 ;טלַאטשעג רֶעזנּוא יוו ונְתּומְדַּכ

 (ןעשנעמ יד) ייז ] ודריו
 ןעשרעה ןַעלַעוו -
 רָעעמ ןופ שיפ יד רָעַּביִא םיה תַנְדִב

 לַעגילֿפעג יד רֶעּבִא ןוא םימשה תועבו
 לעמיה ןוֿפ | יהל - ףו
 ,היֿפ סָאד רֶעּבַא ןּוא הָמֲהַּבַבּו

 ,דרָע עצנַאג יד רֶעּביִא ןּוא ראה לבב

 עדנעכירק עלא רֶעּביִא ןוא שמרה לכבו
 ,ליטפער ---
 טכירק סָאװ שמרה

 .דרע רעד ףיֹוא : ץראה לע

 ןַעֿפַאשַעּב טָאה טָאג ןּוא זמ םיהלא אבו וב

 ןעשנעמ םָעד םדאה תא

 ,רליּב ןייז ןיִא ומלצב

 דלא לבב דליּב םַעמָאנ ןיא םיהלא םלצּב

 ותא אָ
 א הֶבֵּת רו

 ,ןַעֿפַאשַעּב םהיא רֶע טָאה

 ַא ןּוא ןָאזרַעּפסנַאמ
 רַעמיצנֲעיורֿפ

 .ןַעֿפַאשַעּב ייז רע טָאה + םתא ארַּב
 דע ווג



 םָתֹא ְהֶרֶבָיו .חכ
 שגה

 םיהלא

 וברו ורפ

 .דימלתהו הרומה תרות

 יז טָאה טָאג ןּוא ,חכ |
 טשנֶעּבעג

 :טגָאװעג יז טָאה טָאג ןּוא םיִחֹלֲא םהל רמאיו

 ?רָעֿפ ןוא רַאּבטכּורֿפ טייז
 ,ךייא םרהָעמ

 דרֲע יד לופ טכַאמ ןּוא ץֶרַאָה תא ּואְלְמּו

 השב
 ודרו

 םיה תַגְדּב -

 ,רהיִא טגניוװצַעּב ןּוא

 טשרעה ןוא

 רעעמ ןוֿפ שיֿפ יד רֶעּביִא

 לעגילֿפַעג סָאד רֲעּבִא וא | םימשהח ףועבו
 לָעמיה ןיֿפ

 געב טדעי רֶעּביִא ןּוא היח לכבּו
 ךַאז א

 טבירק עכלֶעוו תשמרח

 .דרָע רֶעד ףיֹוא י ץראָה לע

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןוא ,טכ םיהלא רֶמאֹּיַו .טכ

 םָכָ יִּתַתַנ הֵּנה
 בֶׁשֶע לָּב תֶא

 ערז רע

 ךייַא ּבָאה ךיא !הע

 ןעבנעגבִמ
 ,זָארג ןֶערֶעי

 ,ןעמַאז טגניירּב סָאװ

 = = רעד ףיֹוא זיא רֶעכלעװ) = ₪77 ל
 = ,ררָע רעד ןּופ עכעלֿפ | אה

 )עי יע

 | :וםיֹוּב ןֶערֲעי ןוא  ץֵעָה לָּכ תֶאְו
 ןּב רֶׁשֲא

 ץע יִרפ
 ערז עז
 ה
 .ןַעסֶע םּוצ : הָלְכֲאְל

 ערעיהט ררֶע עלא ןּוא .ל ץֶרֶאֲה תיח לַבְלּו .ל

 לעמיה ןוֿפ לֶעגילֿפעג ןָעלַא ןוא םִיַמָּׁשַה ףוע לֵב

 } לע שמור לכלו

 \ ץראה
 שוד +

 אד זיא סֶע ןַעבלַעװ ףיוא

 ,טכורֿפ םיֹוּב ;

 --- ,ןַעמַאז טגניירב ץכלַעוו

 ןייז סָאד לָאז ךייַא

 טכירק סָאװ ץלַא ןּוא
 ,ררָע רער ףיֹוא

 .ב ,א ,תישארב

 וב רֶׁשֲא

 יח שנ ||

 בשע קרי לָּב תֶא
 הָלכֲאְל
 יןֵכ יה

 םיהלא ארויו .אֹל

 השע רשא לָּ תא

 דאמ בומ הֵּנִהְ

 ברע יהו | ל

 רקב יִהָי
 : יששה םוי

 וְכִי .א

 ץראהו מַה |
 לש ;

 :םָאָבְצ לָכְו
 םיהלא לכיו .ב

 יעיִבשַה םֹּיַּב |
 ותכאלמ |

 הש רֶׁשֲא
 תכשיו

 יעיבשה םֹויַּב
 וּתְכאַלְמ לֵּבִמ

 :הֶֶׂע רֶׁשא
 םיהלא רָב
 עהם בי תֶ

 אד זיִא םִע ןַעבלַעװ ןיא

 ,עלַעַעז עגירַעּבקל א

 עלַא (ןַעּבַעגעג ךיא ּבָאה)
 ןָארג ןופ סנירג

 .ןָעסָע םּוצ

 .ןַעווֲעג יֹוזַא זיא סע ןּוא

 ןהָעזעג טָאה טָאג ןּוא ,אל

 ,טכַאמָעג טָאה רֶע סָאװ םלַא

 ;םּוג רהְעז זיא םִע ןּוא

 דנָעְווָא ןָעְוועג זיא סָע ןּוא

 ---ןעגרָאמ ןֶעווֲעג זיא םָע ןוא

 .גָאמ רעטסּכעז רעד

 ר
 + שש

 טגידנָעָעג זיא סֶע ןּוא .א
 ןַערָאװעג

 דרַע יד ןּוא לעמיה יד

 .טֿפַאשרַעה רֶעייֵז רָאג ןּוא

 טגידנָעָעג טָאה טָאג ןּוא .ב

 ,םייּברַא ןייז

 ,טכַאמעג טָאה רֶע סָאװ

 םהורֲעג טָאה רֶע ןּוא

 גָאמ ןעטנַעּבעיז ןיא

 ,טײּברַא ַץצנַאג ןייז ןוֿפ

 .טכַאמַעג טָאה רֶע סָאװ

 טשנעּבעג טָאה טָאג ןּוא ג

 ,נָאט ןעטנַעּבעיז םָער

 ףניִלייהֲעג םהיא טָאה ןּוא
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 םהיִא ןיִא לייוו וב יִּכ

 (: טהּורֲעג רֶע טָאה תבש

 ,טייּברַא רָעצנַאַג ןייז ןופ = ֹוּתְכאַלְמ לָכמ

 םיהלא אֵרָּב רֶׁשֲא

 ; תושעל

 ,ןַעֿפַאשֲעּב טָאה טָאג סָאװ

 .(רעטייוו) ןַעכַאמ ּוצ םּוא

 .ינש

 ?םטרּוּבַעג יד זיא סָאד ד
 עטכבישעג

 תודלות הֶּלִא .ד

 ֿפ  ץְרֶאָהְו םימשה דרַע רֶעד ןּופ ןוא לעמיה ןוֿפ
 יה < רח

 ,ןַערָאװַעג - בל ןצ ו : ןעֿפַאשעּב ןָעְָע ייז ץתו םארְּבהַּב
 גָאט םַעד ןיִא םויּב

 םיהלא הוהי תושע

 :םימשו ץֶרֶא
 יד ג

 טכַאמָעג טָאה טָאג ןֶעוו

 .לָעמיה ןּוא רָע

 ןופ סכָעוועג ןייק ןּוא ה הדשה חיש לכו .ה
 רלטפ

 ףיוא ןַעוועג טינ ךָאנ זיא ץראב היהי םרט
 ,רָע רעד שן ד יי : |

 רלנֿפ ןופ זָארג ןייק ןיא הֶדָּׂשַה בָׂשֶע לכו

 ד. ?ענסיֹוא טינ ךָאנ םָאה חמצי םרט
 ,טצָארּפש

 ידי ךי סוד
 טכַאמעג טינ טָאה טָאג לייוו | הָוהְי ריִטְמִהאֹליִּכ

 ןענֶעגער לָאז סִע םיִהלֶא

 ,ררֶע רעד ףיֹוא ץֶראה לַע

 ָאטינ זיא שנעמ ןייק ןּוא ןיא םָדָאו

 דרָע יד ןַעטייּברַאעֿב . תא דובעל
 ה : המדאה

 ךיז טָאה (" ןַעקלָאװ ַא ןּוא ו הָלֵעַי דאְו ו
 ןעביוהעגפיוא ה

 ,ררָע רעד ןוֿפ

 הָקְׁשִהְו

 רָע בופ עצנַאג יד ; ;הֵמָדֲאָה נפ לב תֶא
| 0 : 

 .לַעּבַענ 2

 ןעקנּורמַעגנָא טָאה ןוא

 .טרעהַעגפיוא (1

 .ב ,תישארב

 טערליּבַעג טָאה טָאג ןּוא םיִהֹלֶא החי רצייו ו

 (ןּופ) ןָעשנָעמ םעד םדאה תא

 ביומש רפק

 | ,ררָע רַעד ןופ המדאה ןמ

 ןעזָאלּבעגנײרַא טָאה רַע ןּוא חַּפי

 זָאנ ןייז ןיא יֵפַאַּב

 .ןַעּבֶעְל ןוֿפ םָעהטָא'נַא םייח תמשנ

 םדאה
 שק רע

 : הָיִח שפל

 ןֶערָאװַעג זיִא שנעמ רָע ןּוא יהיו

 .ַעלעעו עגירעבעל א

 טצנַאלֿפַעג טָאה טָאג ןוא .ח םיהלא הוהיעטיו .ח

 ,טײןַעגרָאמ ןוֿפ םדקמ

 טרָאד טָאה רֶע ןּוא םש םשיו
 טצֲעזַעגנײרַא

 ,ןעשנַעמ םָעד םדאַה תא

 ,טָערליּבַעג טָאה רֶע ןָעבלְעוו :רצי רשא

 טכַאמַעג טָאה טָאג ןּוא | הוהי חַמְציַו . יו זץוצו
 ןעצָארּפש םיִהלֶא

 רע רעד ןוֿפ הֵמְדאָה ןמ

 (זיִא רֶעכלַעװ) םיֹוּב ןַעדֶעי ץִע לכ

 הֶאְרַמְל דָמְחִנ
 לֵבֲאַמְל בו

 ןֶעהָעזנַא םּוצ ךילבעיל

 ,ןַעסֶע םּוצ טו ןּוא

 ןַעּבֲעַל ןופ םיוב ַא ןּוא םייחה ץעו

 נה ו
 תה ץַעַו
 :ערו בֹומ

 ,ןֶעטרָאג ןַעטימ ןיא

 ןעסיװ ןופ םיֹוּב א ןּוא

 .(ויִא) טכָעלש ןוא טּוג (סָאװ)

 ומ א רָה
 תֹוקְשַהל

 סיֹורַא טהָעג ךייט ַא ןוא
 ןדע ןוֿפ

 ןעקנירטּוצנָא



 .דימלתהו הרומה תרות
 ישי קיל ידידי גיי

 ןעמרָאג םַעד ןֵּגִה תֶא

 ןעטרָאד ןוֿפ ןּוא םֵׁשֹמּו

 ךיז רֶע טלייהטּוצ דֵרַּפי

 טרֶעוװ ןּוא הָיֵהְו

 רעיֿפ ןיִא הָעַּבְרַאְל

 .ןעביימ טפיֹוה :םישאר

 --םֶעַנייִא ןּוֿפ ןַעמָאנ רעד ,אי ןושיפדחַאה םש .אי
 ,ןושיפ

 בבסה אוה

 דָא לָּכ תֶא
 היותה

 בהתזה םש רשא

 | ץֶרָאָה בהמ .כי

 איהה

 ;טוג זיא

 םּורַא טהענ רֶע

 ,הליוח דנַאל עצנַאג סה |

 .זיִא דלָאג סָאד ּואוו

 סָאד ןופ דלָאג סָאד ןּוא ,בי
 דנַאל

 בומ

 חַלדְּבַה םָׁש
 :םהשה ןֶבֶאְו
 םשו .גי

 יִנְׁשַה רֶהָּנַ
 12 ןוחיג
 בבופה אּוה

 .שּּב רנַאל עצנַאג סָאד ; ׁשּוּכ ץרא לכ תא

 חלדב רעד זיא ןַעטרָאד
 . ןיימש-םהש רעד ןּוא

 ןַעמָאנ רעד ןוא ג |

 --ךייט ןָעטייווצ ןוֿפ

 ,ןוחיג

 םּורַא טהעג רֶע

 5 ןַעמָאנ רֶעד ןּוא .די | רֵהַּנַה םשו .די
 ---ךיימ ןעמירד ישילשה

 ,לקדח לקדח

 (םּורַא) טחעג רַע ףלהה אּוה

 רוׁשֲא תַמְדִק
 יִעיִברה רח
 ; תֶרַפ אּוה

 ,רּוׁשַא ןּופ טייז:ןעגרָאמ

 ךייט רָעטרעיֿפ רֶעד ןּוא

 . תרפ זיא

 : לכאת לכָא |

 תעדח ץעמו יי |

 הֹוהְי רֶמאֹּיַו .חי |

 הָמְדֲאָה מ

 9 .3 ,תישארב

 ןעמונַעג טָאה טָאג ןוא .ופ םיהלא הוהיחקיו .ומ

 ןעשנעמ םעד םֶדָאַה תא

 ןעזָאלעגנײרַא םהיִא טָאה ןּוא והחניו

 ןדע ןַעמרָאג ןיא ןדע ןנב

 ןעמייּברַאֲעּב ּוצ הָרְבְעְ

 . (םהיִא) ןעמיה ּוצ ןּוא : הְרָמשְלּו

 ןעלהָאֿפֶעּב טָאה טָאג ןוא יט םיהלא הוי וציו .זמ |

 ןעשנֶעמ םָעד םֶדָאָה לַע
 : יֹוזַא רַמאֵל

 ןַעמרָאג ןופ םיֹוּב ןֶערֶעי ןוֿפ ןנה ץֵע לַּכִמ

 .ןַעסֶע .ּוטסנָאק

 ןעסיוו ןוֿפ םיוב ןוֿפ רֶעּבֶא .וי

 עֶרְו בוט

 ונממ לכאת אל

 םֹוּיּב ִּ

 וכ קב
 : תומת תומ

 טכעלש ןּוא טּונ

 ,םהיִא ןּופ ןֶעסֶע טינ ּוטסלָאז

 גָאט םָעד ןיִא לייוו

 ןעסֶע םהיא ןופ טסֶעוו ּוד ןַעוו

 .ןַעּברַאמש ּוטסֶעוו

 : טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא "|
 םיקלא |

 וג טינ ויִא םָע בוט אל

 ןייז לָאז שנָעמ רֶע םדאה תֹויַח

 ,ןיילא ודבל
 ןעבַאמ םהיֵא לָעװ ךיא ול השעא

 | ,ףליה א רע

 ,(+ םהיִא ּוצ ךילנהע ודב

 ולא הָוהְירַציו טעדליּבַעג טָאה טָאג ןּוא .טי םיהלא הוהירציו .טי
 . ררָע רעד ןופ

 .םהיא ייּב ,םהיא ןֶעגַעג (
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 הֶרֵּׂשַה תַיַח לָּ
 ,ןופ לַעגעילֿפֶעג םֶעדֶעי ןוא םימשח ףועלכ תאו
 מיה ןה עח א יב

 אביו

 ָרָאָה לא
 תֹואְרִל

 ול ארקי המ

 ארי רׁשֲא לכו

 | םֶדָָה ל
 הָיַח שָפָ
 ;ֹומׁש אּוח

 םדָאָהאָרְקיַו
 תומש

 הָמָהְּבַה לָכָ
 משה ףוְל
 הָדָשַה תּיַח לכְלּו

 ֶרָאלּו
 אֵצֵמ אל

 רזע
 ש] %%

 : ודְגְנ

 יהלא הָוחְי לפיו .אכ

 המר
 םֶדָאַה לַע
 ןשי
 קי

 ויָתַעְלַצִמ תַחַא

 רגסיו

 עבייא

 .דימלתהו הרומה תרות

 רעיהט דלֲעֿפ סָעדֶעי

 לע
 טכַארּבעג טָאה רֶע ןּוא

 ןעשנעמ םּוצ

 ןהָעז ּוצ םּוא

 .ישילש

 טָאה שנעמ רֶעד ןּוא .ב
 ןעפּורעג

.. 
: 

 לָעמיה ןוֿפ לעגעילֿפעג

 ;רעיהט רלעפ םָעדָעי ןּוא

 ןעשנעמ םָעד וצ רֶעּבֶא

 ןענוֿפעג טינ רֶע טָאה

 ,ףליה ַא

 .םהיִאּוצ ךילנהֲע ןײז לָאז סָאװ

 ףיֹורַא טָאנ טָאה ,אנס

 ןעשנעמ םִָעד ףיוא

 ןֶעמּונֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ןעּפיר ענייז ןוֿפ ג

 .ב ,תישארב

 .רֶׂשַּב
 : הִֵּּתְחַּת

 שוילפ

 . עלעטש רהיא ףיוא

 ('טכַאמָעְג טָאה טָאג ןּוא .גכ םיהלא חוהי ןביו .בכ
 \ ן * שש כל :ןוצקח

 עֶלצִה תא
 הקל רֶׁשֲא

 םדאה ןמ ! , ןַעֿפור םהיא רֶע טָעװ יוו

 השאל |
 א": | ןעפור טו שנאמר יא

 האביו |
 | רעיהט ַעגירֶעּבעל א

 םדאה לא |
 0 | .ןָעמְצנ ןייז זיא סָאר

 2 רמאיו .גכ
 ₪ > 0 |ןד

 ִרלְּבִמ רָב
 תאזל !

 ארק

 הֵׁשִא

 שיִאְמ יִּכ !
 : תאז הָחְקִל <

 ןֵּכ לַע .רכ

 שיא בֶזֲעַי
 ויִבֲא תֶא

 מא תֶאְ
 ותשאב קַבָדָו !

 - ,ןעֿפָאלשעגנייַא טָאה רֶע ןּוא

 . ןעסָאלשעגנייַא טָאה רָע ןּוא

 ויה

 :דָחֶא רָשָבְ
 םֶהיֵנְׁש ויהיו .הכ

 .טיֹוּבֲענֿפױוא (1

 ,פיר ןופ

 ןעמּונעג טָאה רֶע \ עכלָעוו

 ,ןעשנעמ ןופ

 ,יורפ א

 טכַארּבעג יז טָאה רֶע ןּוא

 | .ןעשנָטמ םּוצ

 טָאה שנָעמ רעד ןּוא ,גב
 : טגָאזַעג

 (סָאד זיִא---) לָאמ סָאד

 רַענייּב עניימ ןוֿפ ןייב א

 ,שיילפ ןיימ ןּוֿפ שוילפ ןּוא

 עזיד

 ןעפור ןעמ לָאז

 ,יֹורֿפ

 ןַאמ ןוֿפ לייוו

 .ןַערָאװעג ןעמּונַעג עזיד זיִא

 םּורַאד ,דכ

 ןַעוָאלרַעֿפ שנֲעמ ַא טָעװ

 רַעמָאֿפ ןייז

 רעמּומ ןייז ןּוא

 (?ןָעמּפָעהְנַא ךיז טָעװ ןּוא
 יורפ ןייז ןָא

 ןייז ןַעלַעװ ייז ן

 .שײלֿפ ןייֵא

 ןֶעווֲעג ןַענַעז עדייּב ןּוא .הב

 .ןַעּפעלקנָא ,ןעסעילשנָא (*



 םימּורע
 םדאה

 תשא
 ;וששבתי אלו

 שחנה א
 םורע היה

 הדָשַה תַיַח למ
 הוהי השע רשא

 םיהלא

 7 מאו

 הָשֶאָק לֶא
 םיהלא רמא יִּכ ףא
 ולכאת אל

 : ןח ץֶע לבמ

 השאה רמאתו .ב

 שחנה לא

 ןגה ץֵע יִרְּפִמ
 ; לכאנ

 ץֵעָה יִרְפִמּו ג

 ןנק וב רֶׁשֲא
 םיהלא רַמַא

 ונָמִמ ּולכאת אל

 וב ּועּגַת אלו

 ומתן
 שחנה רמאיו .ד

 .רעגיטסיל (1

 .דימלתהו הרומח תרות

 ,טָעקַאנ

 שנעמ רעד

 יורפ ןייז ןּוא

 טינ ךיז ןעּבָאה יוז ןּוא
 טמֲעשַעג

 יב

 גנַאלש יד ןּוא .א

 ('רעגילק ןַעוועג זיא

 רעיהט רלָעּפ סֶעדֶעי ןופ

 . טכַאמָעג טָאה טָאג לו

 טנָאזעג טָאה יז ןּוא

 ; יורפ רעד (וצ)

 טנָאזַעג ךיוא טָאג ןעד טָאה

 ןעסָע טינ טלָאז רהיא (סָאד)

 ? ןַעמרָאג ןוֿפ םיֹוּב ןייק ןוֿפ

 טנָאזעג יורפ יד טָאה ב

 : גנַאלש רֶעַד (ּוצ)

 ןוֿפ ןעמכורפ:םיוב יד ןוֿפ
 ןעטרָאג |

 } ןָעסֶע רימ ןָעֶאק

 םיֹוּב ןופ טכּורֿפ יד ןוֿפ רונ .ג

 ןוֿפ ןעמימ ןיא זיִא סָאװ
 ,ןעמרָאג

 : טנָאזעג טָאג טָאה

 טינ םֶהיֵא ןוֿפ טלָאז רהיֵא
 ןֶעסֶע

 םינ םהיִא טלָאז רהיֵא ןּוא
 ,ןערהירנָא

 םינ טלָאז רהיא םּוא
 .ןַעּברַאטש

 טנָאזָעג טָאה גנַאלש יד ןּוא .ד

 .ג ,ב ,תישארב

 הָשָאָה לֶא
 :ןותמת תומ אל

 םיהלא עֶדי יִּכ .ה

 םֹויִּב ִּכ

 מ ל
 כינע ּוחקְפִנ
 םיִתֹלאַּכ םֶתיְִ
 :ערו בוט יִעְדִי

 הֵׁשִאָה אָרֵּתַו ו
 ץעה בוט יִּכ

 לֵכֲאַמְל
 שחנה

 אוה הואת יִכְו

 םיניע ל

 ץֵעָה מח
 יִּכְׂשַהְל
 ןירפמ חת

 לכאתו

 ּהָשיִאְל סם ןִּתִתו
 המע

 ;לכאיו

 ָנְחהּפּתַו ו
 םהינש יִניִע

 ועדיו

 םה םיִמריע יִּכ

 רמת

 הָנֲאְתהַלַע
 .םסּואווָעג (?
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 ; יורפ רָעד

 . ןֶעּב-ַאטש טינ טעו רהיא

 , םייוו טָאג ןֶעד .ח

 גָאט םַער ןיא סָאד

 םהיִא ןוֿפ טָעװ רהיא ןָעוו
 ןעס

 ערֶעייַא ןָעְנָעּפִע ךיז ןעלעוו
 ,ןעגיוא

 ,טָאג יװ ןייז םָעוו רהיא ןוא

 ןוא םַעמּוג ןעסייוו :עְכלָעוו
 . סָעוְעּב

 ,ןהָעזֲעג טָאה יורפ יד ןּוא ה

 םּוג זיא םיֹוּב רַעֹד סָאד

 ,ןֶעסֶע םּוצ

 טסול ַא זיא רֶע סָאד ןּוא

 ,ןֶעגיֹוא יד ראפ

 םיֹוּב רעד זיִא ךילבעיל ןּוא

 ,ןעבַאמ ּוצ גידנַעטשרֶעֿפ

 ענייז ןוֿפ ןֶעמּונֲעג יז טָאה
 טכורֿפ

 ,ןַעסֶעגעג טָאה יז ןּוא

 רהיִא ןֶעּבַעגַעג טָאה יז ןּוא
 ךיֹוא ןַאמ

 ,רהיִא טימ (זיא רעכלַעוו)

 .ןַעסעגעג טָאה רֶע ןּוא

 טנַעֿפַעעג ןענֶעז םִע ןּוא ה
 או

 ןַעגיֹוא סנָערייב

 (1 טנֲעקרֶע ןַעּבָאה ייז ןּוא

 טעקַאנ ןענֶעז ייז םָאד

 (ןעמאזוצ) ןַעבָאה ייז ןּוא
 םיינֲעג

 ,רָעטַעלּבנעגײֿפ
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 טכַאמֲעג ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא םהל ושָעיו

 ; תרגח

 ועמֶשיו .ה

ג םיהלא הוהילוק תא
 ,עמימש ס'טָא

 .ןעלטרַאנ

 טרֶעהָעג ןֶעבָאה ייז ןּוא ,ח

 ןיא טלָערנַאװ
 ןעטרָאג

 .גָאמ ןוֿפ דניוו ן'מימ

 לכלתו  ןֵנּב ְךֵּכַהְתַמ
 םויה ַחּורְל

 םדאה אּבחתיו

 (שֶשֶו 7
 ןופ םיִהֹלֶא החי ינפמ

 'ןֵּגַה ץֵע 6
 הָוהְי ארי <

 יורפ ןייז טימ שנעמ רעד ןּוא
 ןעטלַאהֲעּב ךיז ןַעּבָאה

 טכיזעג סעטָאג

 רֶעמיֹוּב יד ןוֿפ ןָעמימ ןיִא

 .ןעטרָאג ןופ

 ןַעֿפּורַעג טָאה טָאג ןוא |
 םיהלא

 ןעשנעמ םעד ּוצ םדאה לא
 2 : : גד + + יש

 7 כאב :טנָאזעג םהיִא טָאה ןּוא ול רמאיו

 = ? ּוטסיּב ּואוו + הכיא

 קל : טגָאזֲעג טָאה רע ןוא .י רמאיו .י
 עמיטש ןייד ףלוק תא

 טרָעהְעג ךיא ּבָאה יתעמש

 עטרָאג ןיִא ג
 , טָעטכריֿפַעג ּבָאה ךיא ןּוא אריאו
 שר פר

2 2 

 טָעקַאנ ןיב ךיִא לייט = יכנא םריק יִּכ

 ) ו .ןעמלַאהְעּב ךיז ּבָאה ךיִא ןּוא : אבחאו

 רמאיו .אי

 ל דינה יִמ
 הָּתִא םריֵע יִּ

 ץֵעָה ןמה
 ךיתיוצ רשא

 ,םהיא ןוֿפ ןֶעפֶע ּוצ טינ ונממ לֶכֲא יִּתְלִבְל

 : טנָאוָעג טָאה רֶע ןּוא .אי

 ןקַאנ ינסיּב ּוד סָאד עי ? טו

 , םיֹוּב םָעד ןוֿפ יצ

 ןעלהָאֿפַעּב ריד ּבָאה ךיא סָאװ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ; תלכא

 השאה רמאתו

 .ג ,תישארב

 + ןעסָעגְעג ּוטסָאה
 + :ןל כד

 עא א

 טָאה שנָעמ רעד ןוא .5+ םדאה רמאיו .בי
 בטגָאזעג וי גד +

 ,יורפ יד הש שאה

 ןֶעּבֲעגֶעג טסָאה ּוד ַעכלֶעװ תתנ רֶׁשֲא
 עודד -

 ,רימ (טימ) ידמע

 ןַעּבעגֶעג רימ טָאה 7 יִּכ הנתנ איה

 ,םיֹוּב םָעד ןּופ ןֵקָה ןֵמ

 .ןֶעסֶעגעג ּבָאה ךיא ןוא ;לֵבֹאְו

 טאג טָאה טָאנ ןוא .ג [ וי באב - 5 ֹי :
 | םיה ולא

 : יורפ רַעד ּוצ הֵׁשֹאָל

 | 2 : ? ןּוהמֲעג ּוטסָאה סָאװ תיִׂשֲע תאז המ

 :טגָאוַעג טָאה יֹורֿפ יד ןּוא |

 ךימ טָאה גנַאלש יד
 (!טרהיֿפרַעֿפ

 . ןעסֶעגעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ינאישה ׁשֶחָּנַה
 ;לֵכֹאְ

 הָוהְי רמאיו .די

 םיִהלא |

 ׁשֶחּנַה לֶא
 תאז ָתיִׂשָג יִּ
 התא רורא

 הָמהְּבַה לֵּבִמ
 הדשה תיח לֹּבִמּו

 הל נח לע
 לכאת רפעו

 היה ומ ב
 הָביִאְו .וט

 טנָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא .

 : גנַאלש רעד ּוצ

 -- ןוהמַעגסָאדטסָאה ּודלויוו

 ּומסיּב טכּולפרע5

 היפ ַעלַא ןוֿפ

 . ןעריהט:דלָעֿפ עלא ןוֿפ ןּוא

 ןהָעג ּוטסלָאז ךיוב ןייד ףיוא

 ןעסֶע וטסלָאז ּביֹוטש ןּוא

 ! ןַעּבקל ןייר ןוֿפ געמ עלַא

 טֿפַאשרנײֿפ ַא ןּוא ,ומ

 ) א ןעבַאמ ךיא לָעוו תישא

 ריד ןעשיװצ ךניּב

 .טרערעגנייא (}



 18 .ג ,תישארב | .דימלתהו הרומה תרות

 ןעסע רחיא (ןוֿפ) ּוטסלָא הֵּנִלַכאֹּת יורפ רעד ןעשיווצ ןּוא השאה ןיִבּו

 .ןַעּבַל ןייר ןופ געט עלא : ףייח ימי לכ (+ןעמאז ענייד ןעשיווצ ןּוא ךערז ןיבו

 ןלעטסיד ןּוא רָעגרְעד ןוא .חי = רדרדו ץ וקו 'ח' | ןעמַאז ערהיא ןעשיווצ ןּוא העדז ןיִבּו

 ןָעצָארפש ןעזָאל ריד יז טעו ףֶכ ימת = ןעדנּואוורעפ ריד טעו רֶע ךפושי אוה

 ןֶעסֶע טסָעוו ור ןּוא תְלַכְא | ,ּפָאק (םֶעַד) | שאר
 יה רוה ןא 4 %% 0 א | .

 .דלָעֿפ ןופ זָארג + הָדָשַה בֶׂשֶע תֶא | | היא טסעו ד ןּוא ונפושת הָּתַאְ
 | .טירט (םעד) : בקע , 29 גאו- | טכיזעג ןייד ןוֿפ סייוושןיא .ש == ךיפא תעזב .טי ןֶעדנּואװרָעֿפ

 טיֹורּכ ןֶעסֶע ּומסעוו םחל לכאת ! \ |
 ' ו | 96 7777 | רע טָאה יורפ רעד (ּוצ) .ט רמא השאה לא .זט

 ךיז טסָעװ ּוד זיּב הבוש דע  :טגָאװעג :
 ןערהעקקירוצ ף : - ןערהעמרעֿפ לוו ךיא הֶּבְרַא הברה

 .דרָע רָעְר ּוצ המדאה לא | |
 : + דן ש ןעצרֶעמש ש ענייר ףנו בצע

 רהיא ןּוֿפ ןֶעד הנפמ יִּכ || 0
 +* - | :טֿפַאשרָעגנַאװש ענייד ןּוא ךנרהו
 ןֶערָאװעג ןעמונעג ּוטזיּב חקל | |
 ד ןעצרעמש טימ בצעב
 וטזיב ביוטש ןעד התא רפע יכ | 3 שן
 17 +" - | | רעדעק ןֶערָאּבַעג ּוטסֶעװ םינב ידלת
 (ךיז) ּוטסֶעװ ביוטש ּוצ ןוא ; בושת רפע לאו ! אדה דגה

 ןֶערהָעקקירּוצ טו 6 ןַאמ ןייד ו ןּא השיא לֶאָו
 טָאה שנָעמ רעד ןוא 3 םדאה ארקיו 2 )2 - ל =
 ןעֿפורעג רע + 1 | נגב נַאלרֶע 8 ןייר (ןי ז טָעוו) ףתקושת

 .הוח יורפ ןייז ז ןוֿפ ןעמָאנ םָעד הוה ותשא םש ךיד רֶעּביִא םָעוװ רֶע ןּוא ;ְךַּב לשמי אוהו

 ןעוועג זיא יז ןעד התיה איה יִּכ רע טָאה ןעשנעמ םּוצ ןוא = | רמא םדאלּו .ןי / : : ןעשרָעה וי |

 --- יי / : טנָאזעג 5 דו
 .עְגידְעבְעל עלא ןופ רֶעטומ יד : ית לָּכ םא טרעהעג טסָאה ּוד ליוו | תעמש יִּב

 שר ןה +

 טכַאמַעג םָאה טָאג ןּוא | ןח שעה יורפ ןייד ןופ עמיטש יד ךתשא לֹוקְל הוחי שעיו .אכ רם לוב לת אי ו
 ידרא

 ןייז ןּוא ןעשנעמ םָעד (רַאֿפ | ֹוּתְׁשאֹלּו םדֲאְל | ,םיֹוּב םִעד וה : הלא , | ןוֿפ ןעסֶעגַעג טסָאה ּוד ןּוא ץֵעה ןמ לכאתו
 ,לעּפ ןופ רָערמָעה רוע תֹונְתַּכ | ןעלהַאּפעב 8 ₪ 3 6 יורפ 0 וו צו בָאה ךיא ןַעכלַעװ ןָעגָעוו ךיתיוצ רשא

 .טָעריילקַעּב ייז טָאה רֶע ןּוא : םשבל יו | 2 - : יא רמא
 טינ םהיִא ןוֿפ טסלָאז וד ֹוּנַּמִמ לכאת אל

 .יעיבר | --!ןעסֶע
 הוה רמאו | ררָע יד זיִא טכולפרעפ | המדאה הרורא
 חו ו צה

 :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא | םיה הלא , ןעגעושמעגייד ןוֿפ ףרובעב

 ןערא - שנעמ רעד 1 העז היה םדאה ןֵה ןעצרעמש טימ ןֹובֵצְעִּב

 זנּוא ןוֿפ רֶענייֵא יוו ונממ דַחַאִּכ .רָעדניק (1
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 םָעוּב ןּוא םִעטיגֶענֶעקרֶעּוצ = עֹרְו בֹוט תַעַדָל

 ,טציִא ןּוא התעו

 רֶע טעו טכייליפ ודי חלשי ןפ
 דנַאה ןייז ןטקערטשסיוא + -:וצ
 ןעמהענ טָעוװ רע ןּוא חקלו

 , םיֹוּבסנֶעּבעל ןופ ךיוא | םייחה ץעמ םג

 ןעסֶע טַעוו רֶע ןוא לַבֲאְו

 .גיּבייַא ןַעּבעל טָעװ ןּוא : םלעְל יחו

 ;םיורַא טָאג םהיִא טָאה ,גכ | הוהי והחְלשיו .גכ

 םיִחלֶא
 ןופ ןדע ןגמ

 דרֶע יד ןֶעטײּברַאָעּב ּוצ הָמָדֲאֲח תֶא דֹבֲעַל

 ןדע ןֶעטרָאג

 ןעמּונעג יא רֶע ץבלעוו ןוֿפ + םשמ חק ל רֶׁשֲא
 .ןַערָאװע

 ;םיֹורַא טָאה רע ןּוא | תא שֶרגְו
 ,ןָעשנָעמ םעד ןַעּבירטַעג םדאה
 גד

 .רכ

 ןשי
 ודע ןגֶל םֶרּקִמ
 םיִבְרְּכַה תֶא
 ברֶחַה ֵהָל תֶאְ

 טצעזָעגנײרַא טָאה רֶע ןּוא

 ןרֶע ןג ןוֿפ םייז ןעגרָאמ ןופ

 םיבּורּכ יד

 ,ררעווש ןעגימַאלֿפ םָעד ןּוא

 ,םּורַא ךיז טהערד רֶעכלַעו תכפהתמה

 ןעטיה ּוצ םּוא רמשל

 . םיוביסנָעּבְעַל ןּופ געוו םָעד :םייחה ץעךֶרֶּד תא

7 

 טָאה שנעמ רעד ןּוא א עדי םדאהו .א
 טנָאקרֶע

 הוח יורפ ןיז | תשא הּוח תא

 עי טרָעגנַאוושָעג טָאה יז ןּוא רהתו

 ןיק ןערָאּבַעג ןוא ןיק תא רלתו
 1 ןח 55 שאןיירהד

 :טגָאזעג טָאה יז ןּוא רמאתו
. 5 } 7 

 | טקישֲעג

 .דימלתהו הרומה תרות

 תֶרֶָל ףָכִתַו .ב |

 .ד ,ג ,תישארב

 | שיא יתינק
 ('ןָעְּברָאוורע בָאה ךיא |

 טָאג ןופ ןעשנעמ א \ : חָוחי תֶא

 ןערָאּבְעג ךָאנ טָאה יז ןוא .ב

 , לבה רֶערּורּב ןייז לָבַה תִא ויִחֶא תא

 לֶבָה יה
 ןאצ הָעֹר

 הָיִה ןיקו
 הָמָרֶא דב

 ןְעווֲעג זיִא לבה ןּוא

 , טריה:ףָאש א

 ןעווָעג זיא ןיק ןּוא

 .רָעמייּברַא;דרֶע א

 ןוֿפ (?ףיולרעפ א ךָאנ .ג םיִמִי ץקמ יהיו .ג
 ןעטייצ ענינייא חי .

 טכַארּבעג ןיק טָאה ןיק אביו

 ָמְֲאָהיֵפִמ
 ;הֹוהיַל החנמ

 - איבה לֶבָהְו .ד

 טכּורֿפ;דרֶע יד ןוֿפ

 .טָאג ּוצ קנֲעשַעג ןייַא

 ךיוא טָאה לבה ןּוא .ד
 טכַארּבעג אוה

 ענֶערָאּבַעג טשרֶע ענייז ןופ ונאצ תורבּבמ
 ףָאׂש \ וי

 ; עטָעֿפ ערָעייז ןופ ןּוא ןֶהָבְלְחַמּ

 טעדנעוועג ךיז טָאה טָאג ןוא הָוהְי עשיו

 לֶאְו לֶבָה לֶא
 : !תחנמ

 | ןיק לֶאְו .ח

 ֹתָחְנִמ לֶאְ
 | הש אל

 דאָמ ןיִקָל רח

 .קנעשעג ןייז וצ ןּוא לבה |

| 

  םעדנִעוועג טינ ךיז רֶע טָאה

 ןייז ּוצ ןוא ןיק ּוצ ןוא
 . קנעשעג

 ?רָעֿפ רהָעְז טָאה סֶע ןּוא
 ןיק (5] עסָארד

 9 זיא םכיזָעג ןייז ןּוא : וינפ ולפיו

 .(* ןעלַאֿפעג
 הָוהְי רֶמאַֹּו .

 ּוצ טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא יי

 ןיק לא
 ךיד םָע טסירררֲעֿפ םּורָעו | ךל הרח המל
 יע |דצי ל(

 .ָעדנָע םּוצ (5 | .ןֶעמּוקְעב ,םפיוקעג (1
 .ןֶערָאװעג גידעמוא (* .טנערָאצעג ,טנֶערּבַעג (=



 .דימלתהו הרומה תרות

 טכיזעג ןייד זיִא םּורָאװ ןוא : ךינפ ּולפנ הּמִלְו
 ? ןָעְלַאּפְעגנייַא פס :זה דב
 /  !ךָאד הא ה אולה .ז

 תֶאְׂש ביִטיִת םִא
 ביִטיִת אל םִאְו

 חת
 ץבר תאטח

 ותְשת לאו
 :וּב לשמת הָּתַאְ

. 
5 

 ןיק רמאיו .ח

 ןעגניירּב טּוג טסָעװ ּוד ּביֹוא
 (רַעֿפּפָא)

 םינ טסָעװ ּוד ּביֹוא ןּוא
 , -- ןוהט סָעטּוג

 ריהט רעד ּוצ

 עדנוז יד טגיל

 רהיא זיא ריד ּוצ ןּוא

 יז טסלָאז ּוד רַעּבֶא
 . ןַעשרֶעהָעּב

 .לבה רָעדּורּב ןייז = ֹויְחַא לָבָה לא

 םתויהב יהיו
 ןעוועג ןענע ײז ןָעו וא) ד 17 זש

 ,דלָעֿפ ןיא הדשב

 ןַענַאטשעגֿפיוא ןיק זיא ןיק סקיו

 לבה רֶעדּוּב ןיז ןֶענעג = ויחא לבה לא

 .ןעגָאלשרַער םהיא טָאה ןּוא : והגרהיו

 הוהי רמאיו .ם

 ןיק לֶא
 עי יב = ףיחא לבח יא

 ּוצ טנָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא ,ט
 :ןיק

 ןייד זיא אוו

 בגו רמאיו

 יתעדי אל

 'ז : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 טינ םייוו ךיא

 סרעדורב ןיימ ןעד ךיא ןיּב :יכנא יחא רמשה
 ? רעטיה יוצ יצ = חד:
 :טנָאזַעג טָאה (טָאג) רֶע ןּוא .י רמאיו .י

 ?ןּוהמֲעַג ּוטסָאה סָאװ תישע המ

 םרֲערּורּב ןייד ןוֿפ עמימש יד = ךיחא יִמּד לוק
 טולּב | .
 רימ וצ םיירש ילא םיקעצ

 דרָע רעד ןוֿפ : המדאה ןמ
 - כ ₪ ש הןש .

 וי ( רּורָא הָּתִעְו .אי
 טכולפרעפ וטזיבטציא ןוא אי = 7 זה

 | | התא
+ 

 כ תת ףסת אל | | ,ןעגנַאלרַעֿפ

 ,דרע רטרןופ עבטלפ רער ןופ חמדאה ינפ לעמ "בח רודה 8 2 = = | 4 ו קרו ּב

 : ךדימ |
| 

[ 

1 
 ו

1 

 ; (סָאד) טגָאזַעג טָאה ןיק ןּוא .ח

 נו עניתי

 | תא דבעת יִּכ .בי |

 אֹושנמ |

 15 .ד ,תישארב

 דרָע רעד ןּוֿפ המדאה ןמ

 רהיִא טנֶעֿפָעֶעג טָאה עְכלָעו היפ תֶאהָתַצַּפרׁשֲא
 .ליימ

 | יִמָּד תֶא תַחְקִל
 טּולּב סרֶעדּורּב ןייד ןעמהָענּוצ יָא יכּנ םרעדורּב זייד ועמהענוצ ש /

 שי ,דנַאה ןייד ןּו
 ו. ר 9

 ןעטייּברַאעּבטסֶעװ ּוד ןָעוו .בי
 .דרֶע יד המדאה
 לש עדנל

 טינ רהָעמ ריד יז טָעוו
 . טֿפַארק רהיא ןֶעּבעג הל

 ַא ןּוא רֶענַעֿפרָאװרַעֿפ א דַנְו עַנ
 0/0 ןייז ּוטסָעוו היהת רעמלענָאװרעֿפ

 . דרָע רעד ףיוא : ראב

 וצ טנָאזְעג טָאה ןיק ןוא .ג) = 100 + וו | ויק רמאיו .גו
 :טָאג (הֹוהְי לא

 סיֹורג ּוצ זיא דניז ןיימ ינוע לוד

 . (?ןָעהייצרְעּפ ּוצ

 וגר ויו יתא תשרג ןח .די טנייה ךימ טסָאה ּוד ,הָעז .די
 םויה ןעבעירטרעּפ |

 5 טכיזעג ןייד ןוֿפ ןוא

 י : : א שא ןייז ןעגרָאּברעֿפ ךיא לָעװ רתפא

 ?רָאװרָעֿפ א ןייז לַעו ךיא ןּוא
 רַעטלַעגָאװרַעֿפ ַא ןּוא רֶענַעֿפ

 דרע רעד ףיוא ץראב
 / י שן צץ

 ןייז טעו סע ןוא היהו
 / ' ערע ;

 ךימ טָעװ סָאװ רֶעדֶעי
 ןעניֿפעג

 . ןַעגָאלשרַעד ךימ טָעוו

 .יאצמ לכ

 : ינגרהי

 םהיִא טָאה טָאג ןוא .וט הֹוהי ןל רמאיו .וט
 : טגָאזעג 1 שר ןח

 .ןעגָארטרער ּוצ םיורג ּוצ זיא ףָארמש ןיימ 6
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 כָל
 ןיק גרה לָּכ

 קי םיתעְבִׁש
 פל הָהיםשו
 תֹוא

 ותא תֹוּכַה יִּתְלִבְל

 ;ואְצֹמ לב

 ןיק אֵצִיַו .ומ

 החי יִנפְּלִמ

 ןִראַּב בשיו

 ' ןֶהֵע תַמדק

 תֶא ןיק עדו זי
 ותשא

 דלתו רהתו

 דונ

 ךונח תא

 ריִע הָנַּב יהי
 ריִעָח םָׁש אָרְקִיו
 י ונח ֹונְּב םֵׁשּכ

 נחל דעו חי
 דָריִע תֶא

 דלי רֶריֵעְו
 ( לאיוחמ תא

 תא דלי לייחמו
 לָאשותמ \ לאשותמ

 .ךמל ראב : ףמל תא טָאה לָאשותמ ןּוא | דל לֵאָשּותמּ
 השימה

 ךמֶל ול חיו .שי

| 

 .דימלתהו הרומה תרות

 2נַא טסָאה ּוד לייוו) םּורַאד
 (דניז עסיורג ןייד טנֲעקרֶע

 - סָאװ רֶעדָעי
 ןיק ןעגָאלשרַעד

 (םהיֵא ןוֿפ) ךַאֿפנעּבֶעיו טעו
 ןערעוו ןעמּונעג ץבַאר

 ןיק טכַאמַעג טָאה טָאג ןּוא

 נַא ל

 ניז

 , ןעכייצ ַא

 טינ םהיא לָאז סע םּוא
 ןעגָאלשרעד

 סהיא טניֿפעג סָאװ רֶעדֲעַי

 קָעװַא זיא ןיק ןוא זמ

 ןָעְגנַאגְעג

 , םביזעגנא סטָאג ןופ

 טצֶעַעּב ךיז טָאה רֶע ןּוא
 ,רֹונ דנַאל סָאד ןיִא

 .ןדע ןוֿפ טײזנַעגרָאמ םַא

 יורפ

 ;ָאווָעג רָעגנַאווש זיא יז ןּוא
 | .ךונח ןֶערָאּבעג טָאה ןּוא ןער
 טדָאטשַא טיֹוּבעגטָאה רע ןּוא

 םעד ןַעֿפּורעג טָאה רֶע ןּוא
 טדָאטש רעד ןּופ ןעמָאנ

 :ןהוז ןייז ןוֿפ ןעמָאנ רעד יוו
 :ךונח

 זיִא ךונח ייב ןּוא ,חי
 | דריע ןֶערָאװעג ןֶערָאּבַע

 ןֶערָאּבעג טָאה רריע ןּוא ן
 לֶאיוחמ

 ןֶערָאּבעג טָאה לָאייחמ ןּוא ן

 : בֵנּועְו רֹוּנַּכ <
 | ןייז טנֲעקרֶע טָאה ןיק ןּוא וי

 | ךיז ןֶעמּונֲעג טָאה ךמל ןּוא .שי

 .ד ,תושארב

 ,רעבייוו .ייווצ םישנ יתש
1 ' 2 

0 

 הָדֵע תַחַאָה םש

 :הָּלִצ תיִנשה םֵׁשְו

 הדע רֶענייֵא ןוֿפ ןעמָאנ רעד

 רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןּוא
 הלצ ערעדנַא

 תֶא הָדֵע דלתו .כ
 ;לבי ןֶערָאּבֲעג טָאההדע ןּוא .כ | ל בי

664 + 

 היה אּוה

 ֶחֶא בֶׁשֹי יִבֲא

 ןעוועג זיא רֶע

 יד ןּופ (* רעטָאֿפ רֶעד
 רַענהָאוװע בי ןעמלעצעג

 .(רו עציזעב) היֿפ ןּוא

 ןייז ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןּוא ,אב
 ; לבּוי---רֶערּורּב

 ןֶעוועג זיא רֶע

 לבוי ויחא םֶׁשְו .אכ

 היה אּוח
 ןעדֶעי ןוֿפ רַעטָאֿפ רעד

 6 טלעיפש סָאװ
 עמַעלֿפ ןו ןוא עפראה

 שפת לָּכ יבא

 יז ךיֹוא ,הלצ ןּוא ,בכ איה םַנ הָּלִצְו .בכ

 ןיק לבו תֶא הָדָלי
 שרה לָּכ שטל

 לרבו תש
 = -רעטסעוש ס'ןיק לבות } ןוא | ₪ לבו תוחַאו

 :המענ

 ;ןיק לבּות ןֶערָאּבַעג טָאה

 ײלרָעלַא (?טדעימש רֶע
 גייצקרעוו

 .ןַעזייַא ןוא רַעּפוק ןוֿפ

 2 רז 2
 {ס = 4

 .ישש

 טגָאזעג טָאה ךמל ןּוא ,גכ | ךמל רֶמאֹּיַו .גכ
 : ןַעיֹורֿפ ענייז ּוצ |ויׁשְנִל

 ָּלִצְו הֶדָע
 ילוק ןעמְש
 מל ישנ
 יתרמא הנזאה

 ִּתְגַרָה שיא יִּכ

 ,הלצ ןּוא הדע

 ,עמיטש ןיימ טרעה

 ,ןעיֹורֿפ ם'ךמל

 ,טרָאװ ןיימ טמהָענרֶעֿפ

 ךיא ּבָאה ןַאמ ןייֵא ןעד
 ןעגָאלשרער

 .טלַאה (? .רעטשרַע רַעד ( .טפיילש (+



 .דימלתהו הרומה תרות

 יטצפל

  יִתָרְּבְַל די
6% 

 םיתְעְבְש יּכ .דב

 ,דנואוו םּוצ רימ

 .(1לייב םּוצ רימ---דניק א ןּוא

 ךַאֿפנַעּבעיז ןָעוו ,דכ

 < 52 ןערֶעװ ןַעמּונֲעג עכַאר טָעו ןק םקי
 ןעפעיז ךמל (רַאֿפ זיִא 27 \ םיעבש מל ,ןיק (רַאֿפ)

 יעשו ןוא : הָעבִׁשְ
 1 4 ף הכ

 רעדיוו טָאה םדָא ןּוא ..הב | תשא םדא עַדָיַו .הכ
 יורפ ןייז טנֶעקרֶע ותשא תא

 ןהוז א ןָעְרֶאּבְעִג טָאה יז ןּוא וב דלתו

 א ןעֿפורעג טָאה יז ןוא | מש תֶא אָרְקִהַ
 ש ,ןַעמָאנ \ תש

 ןֶעּבעגֶעג רימ טָאה טָאג ןֶעד םיִהלֶ יל תֶׁש יִּב

 . דניק רעדנַא'נַא רחא ע ערז

 ,לבה טָאטשנָא לֵבֲה תחת

 ןענָאלשרָערטָאהןיקןעכלַעװ = :ןיק גרה יִּכ
 תש ייַּב ךיֹוא ןּוא ,וכ אֹוה םג תֶׁשְלּ .וכ

 ,ןהוזַאןערָאועג ֶערָבעג יא ןֶב דל
 ; שונא ןַעמָאנ שונא ןייז ןָעֿפּורֲעג טָאה רֶע ןוא | ומש תֶא אָרקיַו

 ןעגנַאֿפַעגנָא זיא .טסלָאמַאד
 ןעפור ּוצ ןֶערָאװעג

 ןעצעג) ןַעמָאנ םטָאג ט
 .(ןעשנעמ עטמהירֲעּב א

 ,ה

 ארקל לחוה זא

 : הָוהְי םֵׁשַּב

 ךּוּב סָאד ויִא סָאד .א רפס הז .א

 ;(?רעטכַעלשעג ם'םדָא (ןוֿפ) םדא תודלות

 (ןעוו) גָאמ םָעד ןיא םויִּב

 םֶעד ןעֿפַאשָעּב טָאה טָאג םדא םיהלא אֹרְּב
 ,ןֶע ;שנעמ

 | םיחלא תּומְדַּב
 טכַאמ

 .טלַאטש ותא הש

 .סּורדרעֿפ ןיימ ּוצ (1

 עג םהיא רֶע טָאה
 ג סטָאג ןיִא

 .רעדניק ,ןעמָאקכַאנ 6

 17 .ה ,ד ,תישארב

 ןּוא ןָאזרַעּפסנַאמ א .ב הבקנו רֶבָז -ב
 רעמיצנ וָעיֹורֿפ א

 .ןַעֿפַאשַעּב יוז רֶע טָאה םארב

 טשנֶעּבעג ייז טָאה רֶע ןוא םתא ףְרביו

 רעייז ןעפורעג טָאה רֶע ןוא | םמש תא אָרְקִ
 ,(שנעמ) םדֶא ןעמָאנ םדא

 .ןערָאװַעג טו 77 ןָעּפַאשְעב ןענז יז ןעו ; םארבה םויִּב

 טֹּבֶעלֶעג טָאה םדָא ג < םֵדָא יִחו ג

 רהֶאי גיסיירד ןּוא טרָעדנּוה הֵנָׁש תאְמּ םישלש

 ותומדַּב דֶלֹיו

 ומְלַצְּכ | +
 ומש תֶא אָרְקִיַו

 :תש

 ןיִא ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןוא
 טלַאמשעג ןייז

 דליּב ןייז יוו

 טָאה רֶע ןּוא = ןייז ןעֿפּורעג
 .תש ןַעמָאנ

 8 ןענעז סע ןוא יד םדא ימי ויהיו .ד
 ,םד א ד געט יד לש 17

 ןרכנ | ודילוה .ירחא
 תש

 הנש תאמ הנמש

 : תֹונֵבּו םיִנָב דל

 רהָאי טרָעדנּוה טכָא

 ןַערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא
 .רַעטכַעמ ןּוא ןהיז

 ןֶעווֲעג ןענַעז סע ןּוא .ה
 םדָא ןוֿפ גָעמ עלא

 טעו יג טָאה רֶע עְכלָעו

 םָדָאיִמילְּכויהּיַו .
 יח רֶׁשֲא
 הָנֵׁש תואמ עשת

 הנש םישלש|

 רהָאי טרָעדנּוה ןיינ

 רהָאי גיסיירד ןּוא
 ג

 .ןָעּבְרֶאטשְעג זיא רֶע ןוא ' ; תמיו

 טּבֲעלֲעג טָאה תש ןּוא ו תש יחיו .ו

 ו | םינש שמח
 רהָאי ףניפ ןּוא טרֶעדנּוה : ₪

 | הנש תאמו
 .ץכ וב

 .שונא ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא : שונא תֶא רֶלֹוו

 טּכֲעלֲעג טָאה תש ןוא ז תש יחיו 3

2 



 .דימלתהו הרומח תרות 18

 טעה רע יװ םַעדכָאנ א ודילוה יִרֲחַא
 שונא ןֶערָאּבַעג שונא

 רהָאי ןעבעיז םינש עבש

 הנש תואמ הנמשו

 ;תֹונֵבּו םיִנָּב דֶלּוי

 ראי טרָעדנוה טכַא ןּוא

 ןֶערָאּבֲעג טָאה רֶע ןּוא
 .רֶעֶמכֲעמ ןּוא ןהיז

 עלַא ןֶעוועג ןֶענֶעז סֶע ןּוא .ח
 תש ןוֿפ געט

 רהָאי ףלָעוװצ

 תש יִמי לָּכ ּויְהּיַח

 ההר יש
 רהָאי טרָעדנּוה ןיינ ןוא הנש תואמ עשתו -

 .ןַעּברָאטשעג זיִא רֶע ןּוא :תמזו

 \ שונא ִחיַו .ט

 הש טיש
 :ןֵניֵק תֶא דֶלֹויו

 טּבֶעלַעג טָאה שונא ןּוא ,ט

 רהָאי גוצניינ

 . ןניק ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא

 טּבעלעג טָאה שונא ןּוא .י שונא יחיו -י

 טָאה רֶע יוו םֶעדְכָאנ
 תֶא ודילוה ירחא

 ניק ןניק ןָערָאּבַעג 8
 רהֶטי ןהָעצֿפוֿפ הנש הרשע שמח

 ,רהֶאי טרערנוה טכַא ןּוא הָנְׁש תואָמ הנמשו

 ןֶערָאּבֲעג טָאה רֶע ןּוא ;תֹונֵבּו םיִנָּ לוי
 .רֶעטכֲעמ ןּוא ןהיז

 ןֶעווֲעג ןענעז סע ןוא ,אי | יֵָי לָּ ויהיו .אי

 שונא ןּופ גָעמ ץלא \ שונא

 - םיִנש שמח

 ןיינ ןּוא .הנש תֹואֵמ עשתו

 .ןַעּברָאטשעג זיא רֶע ןּוא

 רהָאי ףניֿפ

 רהָאי טרעדנוה

 : תמיו

 טּבֲעלֲעג טָאה ןניק ןּוא .בי ןניק יחיו .בי

 רהָאי .גיצעביז הנש םיעבש
 0 וג % + 5

 ַאללהמ = עי א ןערָאּבֲעג טָאה רֶע ןוא :לאללהמ תֶאדלויו
 טּכֲעלַעג טָאה ןניק ןּוא .גי ןניק יחיו גי

 .ה ,תישארב

 טָאה רֶע יוו םִע תיכו א ודילוח יִרֲחַא
 לַאללהמ ןֶערָאּבַעג אללהמ

 רהָאי גיצרָעֿפ הנש םיעברא

 רהֶאי טרעדנוה טכא ןוא הנש תֹואֵמ הָנמשו

 ֶרֶאּבעג טָאה רֶע ןּוא :תֹונְבּו םיִנָּב דלויו
 .רֶעטכַעט ןּוא ןהיז

 ןעוועג ןֶענֶעז סע ןּוא ,די
 ןניק ןוֿפ געט עלא

 רהָאי ןהָעצ
 ןניִקיִמילַבּיְַּו די
 םיִנָׁש רָׂשֶע
 רהָאי םרעדנּוהניינ ןּוא הנש תואמ עשתו

 .ןֶעּברָאטשעג זיא רֶע ןּוא ; תמיו

 לאל יחיו .ומ

 םינש שמח

 הש סטו
 :דֶרי תֶא דֶלֹוו

 טָאה לָאללהמ ןּוא ,וט
 טּבֲעלֲעג

 רהָאי ףניפ

 רהָאי גיצכֲעז ןוא

 , דרי ןֶערָאּבֲעג טָאה רע ןּוא

 | טָאה לָאללהמ ןוא ,וט לֵאְללֲהַמ יו .וט
 טּבעלעג

 ג טָאה רע יוו םָעדכָאנ | 18 ֹהִלֹוח יֵרֲחַא
 דרי ןערָאּב רֶרֵי

 | רהָאי  גיסיירד .הֵנֵׁש םישלש

 רהָאי טרעדנוה טכַא ןּוא הנשתואמ הנמשו

 ערָאּבעג טָאה רֶע ןוא :תונָבּ םיִנּב דל
 .רָעטבְעט ןּוא ןהיז

 ןעוועג ןַענעז סֶע ןוא א { ימי לַּב ויהיו .זי
 לָאללחמ ןוֿפ געט עלַא ֵאָלַלהַמ

 רהֶאֹי גיצניינ ןּוא ףניֿפ הָָׁשיִעׁשְִוׁשִמַח

 רהָאי טרעדנוה טכַא ןוא הנש תואמ הָנמש

 .ןֶעּברָאטשַעג זיא רֶע ןּוא : תמו

 טּבֲעלֲעג טָאה ררי ןּוא ,חי דָרִי יחיו .חי

 רהָאי גיצכַעז ןּוא ייווצ הָנָׁשיִׁשִׁשְו םיתש

 רהָאי טרָעדנּוה ןּוא הנש תאמו
 גד -1



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ךונח ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןוא | + ךונח תא דלי

 2 + נה טּבעלעג טָאה דרי ןּוא .שי דרי יחיו .טי

 טָאה רֶע יוו םָעדכָאנ
 ךונח ןִערָאּבעג

 רהָאי טרעדנוה טכַא

 | תֶא ֹוילֹה יִרֲחַ
 הנש תואמ הנמש

 הל צ+

 ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא :תונבו םינב דלי
 .רעמכעמ ןּוא ןהיז

 ןָעוועג ןֶענֶעז סֶע ןּוא .כ דרי ימי לכ ןיהיו .כ
 דרי ןוֿפ געט עלא -%
 רהָאי גיצכעז ןּוא ייווצ הנש םיששו םיתש

 הֵנָׁש תֹואֵמ עשתו

 : תמיו

 רהָאי טרָעדנּוהניינ ןּוא

 .ןַעּברָאמשַעג זיא רֶע ןּוא

 ףֹונֲח יחיו אכ

 הש םישָשְו שמח
 א :חלשותמ תֶאדֶלויו

 טּכֲעלַעג טָאה ךונח ןוא .,אב

 רהָאי גיצכַעז ןוא ףניֿפ

 ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןוא
 . חלשותמ

 ןעגנַאנעג זיִא ךונח ןוא .גנ ְךֹונֲח ְךֶלַהְתִיַו .בכ

 טאג טימ םיהלאה תא

 טָאה רע יוו םעְרכאנ
 תא ודילוה ירחא

 ַלָשּותִמ חלשּותמ ןֶערָאּבעג

 הש תואמ שלש

 ; תֹונֵבּו םיִנָּב דל |

 רהָאי טרָעדנּוה יירד

 ןֶערָאבעג טָאה רֶע ןּוא
 .רעטכעמ ןּוא ןחיז

 ןעוועג ןֶענַעו סע ןּוא
 ךונח ןוֿפ געט עלא

 רהָאֹי גיצכעז ןּוא ףניֿפ
 מ ְךונֲחְיִמלַּכ יהיו ג
 הָנָׁש םיִׁשִׁשְו שמח
 הָאי טרעדנּוה יירד ןוא :הנש תואמ שלשו

 - ונח ָךֶּכִהְתִּיַו .דכ

 םיִלֲאָה תֶא
 נאו

 ןעגנַאנֲעג זיא ךֹונח ןּוא .דכ

 טָאג טימ

 ,ָאמינ זיא רֶע ןּוא

 ;םיִהלאֹותאחַקִליִּכ םהיא טָאה טָאג לייוו
 .ןעמּונעגּוצ 6 ד

 םיִנֹומְׁשּו םיתש |

 19 .ה ,תישארב

 .יעיבש

 טָאה חלשותמ ןּוא ,הכ חלשותמ יחיו .הכ
 טּבֲעלַעג

 רהָאי גיצכַא ןּוא ןַעּבעיז הנש םיִנמְׁשּ עבש

 הנש תאמו

 מל תֶא ד
 טָאה חלשותמ ןּוא .ינ חלשותמ יחיו .וכ
 טּבעלעג -

 טָאה רֶע יוו םָעדכָאנ א ודילוה יִרֲחַא
 ךמל ןָערָאּבַעג ףמל

 רהָאי טרָעדנּוה ןוא

 .ךמל ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא

 רהָאי גיצכַא ןּוא יי :

 הָנָש
 הנש תואמ עבשו

 ןרָאּבַעג טָאה רֶע ןוא + תֹונְבּו םיִנּב דל
 .רעטכעמ ןּוא ןהיז

 ןעוועג ןענעז םִע ןוא 1 מ לַּ ויהיו .זכ ית 55 ויי

 חלשותמ ןוֿפ געט עלא ַלָשּותְמ

 רהָאי גיצכַעז ןּוא ןיינ הנש םיששו עשתה

 ,רהָאי טרעדנוה ןָעְבעיז ןוא

 ,רהָאי טרָעדנּוה ןיינ ןּוא הנש תואמ עשתו
 ודע

 | : : 4 -.ןעּברָאטשעג זיא רֶע ןוא : תמיו

 טּבֲעלַעג טָאה ךמל ןוא ,חב ףמל יחיו .חכ

 | | םינמשו םיתש
 רהָאי גיצכַא ןּוא ייווצ

 ה \הנש
 רהָאי טרָעדנּוה ןּוא הנש תאמו

7 

 .ןהוז א ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןוא :ןּב דל
 ןָעּפורעג טָאה רע ןוא .טכ תא אָרְקיִו .טכ

 --חנ ןַעמָאנ ןייז ןינ

 : גידנעגָאז רֵמאֵל

 ןעטסיירט זנּוא טָעוו רעד ונמחני הז

 טייּברַא רָעזנּוא ןוֿפ ונשעממ

 ןוֿפ (1הימ יד ןופ ןּוא ונידי ןֹובְצְעַמּ
 ; דנֲעה ַעֹרֲעזנּוא

 .ץרָעמש ('
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 , דרֶע רֶעד ןופ הָמְדאה ןמ

 טָאה טָאג עכלֶעװ ;הֹוהי הררא רשא
 .ןעטלָאשרעֿפ

 טּבֲעלֲעג טָאה ךמל ןּוא .ל ְךֶמֶל יחיו .ל

 חנ תֶאֹודיִלֹוהיִרחַא

 העט
 הנ תֹואמ שמ
 !תֹונֵבּו םיִנָּב דָלויו

 טָאה רֶע יוו םָעדכָאנ
 .חנ ןָערָאּבַעג |

 רהָאי גיצניינ ןּוא ףניֿפ

 רהָאי טרָעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 ןערָאבעג טָאה רֶע ןּוא
 רֶעטכָעמ ןּוא ןהיז |
 וועג עם ןוא .אל ךמלימילּכיהיו .אל

 ךמל ןוֿפ געט ע סא ה: ד יק

 הנש םיעבשועבש

 הנש תֹואֵמ עבשו

 : תמיו

 רהָאי גיצפעיז א ןעּבעיז

 רהָאי טרענוה ןֶעּבעיז ןוא

 .ןעּברָאטשעג זיא רַע ןּוא

 חֶנ יִהיַו .בל
 ְנשתואָמשְמְחְְּב
 ןוא חנ דָלו

 . תפי ןּוא םח םש| ל םָׁש תֶא

 |: תא

 ןֶעווֲעג זיא חנ ןוא ,בל

 רהָאי טרָעדנּוה ףניפ טלַא

 ןֶערָאּבעג טָאה רֶע

2 
 ,ןַעוועג זיִא םִע ןוא .א יהיו .א

 ןעּבָאה ןעשנעמ יד וא | םדאה לחה יִּכ
 ןעגנַאֿפעגנָא זצצ אײ 7
 ךיז ןערהָעמרֶעֿפ ּוצ ברל

 הָמְדָאַה יִנּפ לַע
 בגל לדוד

 דרע רעד ןּוֿפ עכעלֿפ רעד ףיֹוא

 ןֶערָאּבעג ןענַעו
 .ייז ייּב ןֶערָאװעג

 יד ןוֿפ ןהיז יד ןוא ב[ ינב ואריו יב

 ןהענג ןֶעבָאה עקרַאמש \םיִחלאה
 יד םָדֵאָה תֹונְּב תא

 רֶעטכעמ ןוא + םֶהָל ּודְלִי תונבו

 יד ןּוֿפ רֶעטְכֲעמ

 נה : ,(+ ענעש ןענעז יז זַא הנה תבט יּכ

 .ןעשנעמ (עבילנהעוועג ן

 .ו ,ה ,תישארב

 נהלי
 !ּורֲחַּב רשא לֹּכִמ

 ןֶעיֹורֿפ ןעמונעג ךיזייז ןֶעּבָאה

 ןַעּכָאה ייז עכלעוו ,ַעלַא ןוֿפ
 . ןעּבעילקעגסיֹוא

 :טגָאָעג טָאה טָאג ןוא 3 חָוהי רמאיו ג

 :יירמש טינ טעו פייג ןיימ םדאביחור ןודי אל
 ןעשנעמ םָעד םימ ןָעמ לצש + ₪

 ,גיביוא .ףווא םלעל

 שב וה סב
 ימיה |

 הָנָׁשםיִרְׂשעֶוהֶאְמ

 . שיילפ ךָאד זיא רֶע לייוו
 ןייז ןעלָאז געט עניי ןוא

 .רהָאֹי גיצנאווצ ןוא טרָעדנּוה

 םיִלֵפְּנַה .ד
 .ץֶרָאב יָה

 'ןיע ₪

 םֶהָה מב

 ןעזיר יד .ד

 ררע רעד ףיוא ןֶעווֲעג ןָענעז

 ןעמייצ ַעֹנֶעי ןיא

 ןֵכ ירחא םֵנְו

 וכי רֶׁשֲא
 םיִהלֲאה יִנְּב
 םֶדָאָה תונָּב לֶא

 ,ךָאנרעד ְךיֹוא ןּוא

 ןעמוקעג ןֶענֶעו סֶע עו

 עקרַאמש יד ןוֿפ ןהיז יד

 יד ןוֿפ רֶעטכַעמ יד ּוצ
 ג (עכילנהעוועג)

 יז ןֶעּבָאה ַענֶעי ןוא
 ;ןֶער ַאבעג

 ,ןעדלָעה יד ןענעו ם

 חל ודל
 אד  םיִרְּּנַה הָּמִה
 וועג ןענעז) בלע םלועמ רשא
 ןעמייצרעֿפ : -
 .6 ןעמֲענ טימ ןעשנָעמ םשהח ישנא

 .ריטפמ

 הָוהְי ארו .ה

 ןופ םייהזייב יד סָאד םדאה תערהּבריּכ

 סיֹורג זיא ןעשנֲעמ ולד < ציד
 דרָע רעד ףיוא ראב
 ְ יג דש

 5 = (" גנּוגיינ ץצנַאג יד ןּוא רצי לכו

 ןייז ןוֿפ ןעקנַארֲעג יד ןופ
 ןעצרַאה

 .ןעניז ,ןערליב סָאד 6

 ובל תֹבְׁשְחַמ
 .עטמהירעּב 6



 .דימלתהו הרומה תרות

 עלא ןיִא טכעלש רונ זיִא + םויה לכ ער קר
 .((ןעטייצ ח = + חה ה8 =

 (? טעיירָעְּב טָאה םָאג ןּוא ו הוחי םחב יו -ו

 םדאה תא השע יִּכ

 ץרָאְּב

  ֹוּבִל לֶא בֵצֵעְתִ

 םָעֹד טכַאמָעג טָאה רֶע סָאװ
 ,דרָע רֶעֹד ףיֹוא ןַעשנַעמ

 טרֶעמּוקַעּב ךיז טָאה רֶע ןּוא
 .ןעצרַאה ןיא

 גו :טנָאועג טָאה טָאג ןוא ו החֹוהי רמאוו ה
 ןעגילימרעפ לָעֹו ךיא הָחְמֶא

 ,ןעשנעמ - םָעד םדאה תא

 | | ! \ ןד ע 0 ,ןעֿפַאשַעּב ּבָאה ךיא ןֶעכלֶעו יִתאֵרַּב רֶׁשֲא

 ,ררָע רע ןיֿפ עבעלפ רעד ןוֿפ המדאה ינפ לעמ

 ןעשנעמ ןוֿפ םדאמ

 היֿפ זיב הָמֲהַּב דע

 םריוועג עדנעכירק זיב שמר דע

 יי לַעגעילֿפעג ןיִּב ןוא םיִמָׁשִה ףֹוע דעו
 עמיה אז 7

 ימני
 ישע

 טעיירעּב ּבָאה ךיִא לייוו

 .טכַאמָעג ייז באה ךיא סָאװ

 ןח אָצָמ חנו .ח
 שש =

 טסנּוג ןַעניֿפעג טָאה חנ ןּוא ,ח

 .טָאג ןופ ןָעגיוא יד ןיא : הוהי יניעב

 .אכ--ה ,במ והיעשי :הרטפה

 ,הָנ

 5 ַחֵנ תדלות הָלֶא .ט

 א קידצשיאחנ
 ויתרדּב היה

 םיהלאה תא

 : חנ ןוֿפ עטכישְעג

 םָאקלָאֿפ א ןֶעוועג זיא חנ
 ;ןעמייצ ענייז ןיא ןַאמ רַעמורֿפ

 טָאג טימ

 .חנ טלָערנַאװַעג טָאה :  הנ ְךֶלֹהְתִה

 .טַאהֲעג הטרח (5 .גָאט ןַעצנַאג א (

 + םָמָח |
 םיהלא אריו -בי |

 ץראה תֶא |

 .?2םטרוּבעג יד זיא סָאד

 1 . ,חנ ,תישארב

 חנ דָלויו -י

 םיִנָב הָשלש

 םח תא םש תא

 תפי תא יי
 ץראה תחשתו .או

 ;ןד ד

 ןֶערָאּבעג טָאה חנ ןוא יי

 ןהיז יירד

 .תפי ןּוא םח כע |

 :?עג זיא דרָע יד ןּוא ,אי
 ןַעּברָאדרַעֿפ ןערָאװ

 ,טָאג רַאֿפ םיהלאה ִנָפְ

 ץראה אלת
 ;ןע +

 לוֿפ ןעווֲעג זיא דרֶע יד ןּוא

 .(* טַאהטשלַאװעג

 ןהָעזֲעג טָאה טָאג ןּוא .בי

 ,דרָע יד
 לה צי

 : : עג היתה ,ןֶעּברָאדרָעֿפ זיא יז סָאד הָתְחְׁשִנ הָגַהְ

 טָאה שיילפ סָעדֲעי לייוו
 ןעּברָאדרעֿפ

 (? גנורהיֿפֿפיֹוא ןייז

 רׂשַּבלָּב תיִחְׁשְהיִּ
 ֹוּכרַּד תֶא
 :ץֶרָאָה לע
 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא א | םיִהֹולֲא רמאיו .גי

 :הנ רצ \ חל

 שיילפ םערֶעי ןוֿפ עדנַע סָאר 5 אַ רָשַּב לָּכ ץֵק

 .ררָע רעד ףיֹוא

 ,רימ רַאֿפ ןֶעמּוקַע זיִא ינפל

 ןערָאװעג לוֿפ זיִא דרָע יד ןֶעד ןיראה הֵאְלַמ ִּכ
 טַאהמ:טלַאװעג םמח

 הי ,ייז ךרור םהינפמ

 ייז בראררֶעַּפ ךיִא ןוא = םתיחשמ יננהו

 ,ררָע יד ןּוא : ץראה תא

 ,רי ָךֶל הֵׂשֲע .די

 רפג יצע תַבֵּת
 5 הֶׂשֲעַּת םינק

 ריד ךאמ
 (+ץלָאה רפג ןוֿפ (?עברַא'נַא

 ּוטסלָאז ןרָעמַאק (םימ)
 ץכרַא יד ןעכַאמ

 .ןעטסַאק א (* .גָעװ (5 .ּביה (
 .ץלָאהכַעּפ רפב==רפג (+



 .דימלתהו הרומה תרות טפ

 ןעבעּפרַעֿפ יז טסלָאז ּוד ןּוא התא תרפכו

 ןופ ןּוא גינייווניא ןופ ץוחמו תיבמ
 גינייווסיוא | \

 . ךָעּפ טימ ו רפְּכַּב

 רהיִא ּוטסלָאז יֹוזַא ןּוא | רשא ה
 : ןעכַאמ התא ו הֶׂשֲעַּת

 ןעלייֵא טרעדנוה יירד הַּמַא תֹואמ שלש

 הֵבָּתַה ְךֶרֹא
 הָּמַא םיִּׁשִמֲח

 ,עברַא רעד ןוֿפ גנייל יד

 ןעלייֵא גיצֿפוֿפ

 טיירּב רהיֵא הבחר

 נלי סייד ןוא = חמא םישלו
 .ךיֹוה רהיא : התמוק

 (ג גנּוטכיילעּב ַא ,וט רהצ .וט

 עכרַא רעד ּוצ ןַעכַאמ ּוטסלֶאז | בתל השעה

 ןוֿפ (םייוו = לייא ןייֵא ןוא לב הַּמַא לָאז
 ןעגידנֶע יז ּוטסלָאז ןעביוא הלעמלמ

 ןופ גנַאגנייֵא םָעֹד ןּוא הבתה חתפו
 עכרַא רֶעד טי = -ןש

 ,ןעכַאמ םייזרהיא ןיֵא וטסלָאז םישת ּהּדצּב

 , ץמסרָעמנוא (םימ) םיתחת

 , עטייווצ םּי ןש

 (ןעגנוניואוו) עטירד ןּוא םיִׁשְִׁשּ

 . ןֶעכַאמ יז ּוטסלָאז :השעת

 גניירּב ךיִא ןוא .י איִבָמ יננה יִנאַו -זי

 לֹוּבַּמַה תֶא

 ץְרַאָה לע םימ
 רֵׂשַּב לָּכ תֶחַׁשְל
 אד זיִא סֶע ןֶעכלַעוו } יא םייח חור ֹוּב רֶׁשֲא

 ,ןַעּבעל ןופ םִעטָא'נַא
 ; לֲעמיה םָעד רֶעמנּוא - ןוֿפ

 ,טּולֿפ יד

 ,ררָע דעד ףיֹוא רַעסַאװ

 ,שיילפ סֶעדֶעי ןֶעּברַאררעֿפוצ

 םימשה תחתמ
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 .רעמסנעפ ַא (

 לכמ םִינָש

 ו ,חנ ,תישארב

 דרָע רעד ףיוא סָאװ םלֵא ץֶרַאַּב רשא לכ

 (!ןהעגרֶעֿפ טָעוו : עוני

 ןעלעטשֿפיֹוא לַעְוו ךיא ןּוא ,חי יתמקהו .חו

 דנּוּב ןיימ יתירב תא

 ריד םימ = ךתא

 ןיא ןעמוק טסעװ וד ןוא הבה לא תאבו
 ,עכרַא יד הדי 5 7 ד
 | ּוד התא

 ןהיז ענייד ןוא ףינכו

 ױרֿפ ןייד ןּוא ְָתְׁשִאְ
 ןהיז ענייד ןּוֿפ ןעיורפ יד ןּוא ךינב יש

 .ריד טימ י ךהא

 ,טבְעל םָאװ סֶעלַא ןופ ןוא ש= = יִחַה לֵּכִמּו .טי

 רָשּב לָּכִמ
 למ םִיַנְׁש
 הֶבָּתַה לֶא איִבָּת
 ןעטלַאהרעד ּוצ ןֶעּבֶעַל ןיא תא תיִחַהְל

 .ריד טימ (ייז)

 ןעלָאז ךילבייוו ןּוא ךילנעמ ;ּויהִי הבקנו רב

 , שיילפ סָעדַעי ןוֿפ

 סֶעלַא ןּוֿפ ייווצ

 = ןיא ןעגניײרּבנײרַא ּוטסלָאז
 ,עכרַא יד

 ,ןייז יז

 לַענילֿפעג םעד ןוֿפ .ב וחנימל ףועהמ -כ
 טרַא ןייז ךָאנ ₪0 .: + יי

 ךָאנ היפ סָאד ןוֿפ ןּוא ּהַניִמְל המהּבה ןמו
 ,טרַא ןייז זיק דרור ד
 דר רעד ְכֶדֲאֲה שמר לכמ ןוֿפ םריוועג ןעדָעי ןופ המדאה שמר לכמ
 םרַא ןייז ךָאנ ּוהָניִמְל

 םָעלַא ןוֿפ ייווצ

 ריד ּוצ ןעמּוק ןעלָאז ךֶלֵא אָ

 ןעטלַאהרעד ּוצ ןֶעּבֶעל ןיא ; תויחהל
 .(ייז) 7:

 ריד םהָענ ּוד ןּוא .אכ הל חק התאו אכ

 ,ץזייּפש רערֶעי ןוֿפ לכאמ לּכמ
 : 6 דה + *

 .ןָעּברַאטש (1



 .רימלתהו הרומה תרות

 לכאי רשא

 ךילא תפסאו

 ,ןַעסֶענעג טרָעוו עכלעו

 ,ריד ּוצ ןייֵא לָעמַאז ןוא
 ריד ןייז טָעװ סָאד ןוא | םחלו בל היהו
 יוז ןוא ו לצנ 16 צד
 | .ןַעסֶע םּוצ : הָלְכֲאְל

 חנ שעיו בכ

 הָוצ רשא לבב

 יי ותא

 : השע ןֵּכ

 .ןוהטָעג (יוזא) טאה חנןּוא .בכ

 םהיא טָאה טָאג יוו םֶעַלַא
 ןעליֹוֿפַעּב

 . ןוהטעג רֶע טָאה יֹוזַא

 1 .ינש

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .א חנל הָוהְי רמאיו א
 : חנ ּוצ

 הָּתַא אב

 ְךְתיֵּב לָכְ
 ּוד (ןיירַא) םּוק

 זיוה םָעצנַאג ןייד ןּוא

 ,עכרַא יד ןיא הבה לא

 יִתיִאָר תא יִּכ
 קיד
 "יל
 : הֶּזה רב

 ןהָעזעג ךיא ּבָאה ךיד םּורָאװ

 ןַאמ רעמודֿפ (סלַא)

 רימ רַאֿפ

 .(1 טכעלשעג םעד ןיִא

 המהבה לכמ ב

 הרוח טה

 קת
 הָעְבש הָעְבש
 ּתשֶאְו שיא
 היפ סָאד ןוֿפ ןּוא הַמָהְּבַה ןמו

 ,ןייר טינ זיִא עכלעוו איִה הרחמ אֹלרׁשַא

 - םנׁש
 : ותשאו שיא

 היפ ענייר סֶערֶעי ןופ :

 ןעמהענ וטסלָאז

 ,(רָאּפ) ןַעּבעיז ּוצ

 . בייוו ןּוא ןַאמ

 (2 ייווצ (ּוצ)

 .ּבײװ ןּוא ןאמ

 לעגעילפַעִג םָאד  ןופ ךיוא ג םימשה ףעמ םג .ג
 לעמיה ןיֿפ

 .טייצ רעד ןיִא ( | .רָאּפ ןייֵא (?

 8 .ז ,ו ,חנ ,תישארב

 הָעְבש הָעְבִ
 הָבְקְנו רב
 ןעמַאז ןעמלַאהרֶע ּוצ םּוא ערז תויחל

 רעד ןופ עכעלֿפ רעד ףיֹוא :ץְרָאָה לכ נפ לע
 .דרע רַעצְנַאג

 ןעד .ד יכ ,ד

 םּורַא גַעט ןעּבעיז ןיא ךָאנ הָעבׁש דוע םיִמיִל

 | ריטממ יכנא

 ֶרָָה לע
 םֹוי םיִעְּברַא

 הליל םיִעָּבְרַאְ
 ₪ כ:

 יִתיחְמ

 ןעבעיו ּוצ

 םַעבילּבײװ ןוא םָעבילְנָעמ

 ןֶעננֶער ךיא זָאל
 דרָע יד ףיוא

 געמ גיצרַעֿפ

 םכָענ גיצרֶעֿפ ןוא

 ןעגיליטרֶעֿפ לָעװ ךיא ןּוא

 םוקיה לָּכ תֶא

 תשע רט
 ;הָמָדֲאָה יִנְּפ לעמ

 ,(' ןעוֶעװ סֶעֹרֶעַי

 ,טכאמעג ּבָאה ךיִא סָאװ

 ןוֿפ ץכעלֿפרַעּבָא רעד ןופ
 .דרֶע רֶעד

 :ןוהטעג טָאה חנ ןּוא ,ה חנ שעיו .ה
 ' 7 ןחהה

 די ₪ ררכ
 םהיא טָאה טָאג יוו םֹלַא | והְוִצ רֶׁשֲא לכְכ

 נלהב \ : הָוחי
 (ןעוועג) טלא זיא חנ ןוא | ₪ 1 סו"

 ,רהָאי טרעדנוה סע הנש תואמ
+ 7 

. . 
 ןֶעווֲעג זיא טּולֿפ יד ןּוא םימ הָיָה ֹוּבַַּהְ

 2|ד + .דרָע רֶעד ףיֹוא רֶעסַאװ :ץראה לע

 ןעמוקֲעגנירַא זיִא חנ ןוא הז חנ אביו
 ןהיז ענייז ןּוא וינבו

 יורפ ןייז ןּוא ותשאו

 ןהיז ענייז ןופ ןָעיורפ יד ןּוא וינב ישנו

 םהיא טימ | ותא

 הבה לא |

 .טהעטש ,טּבַעל םִא סָאװ ו

 ָעכרַא יד ןיא
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 :לובמה יִמ ינפמ .טּולֿפ ןוֿפ רָעסַאװ יד רַאֿפ
 הָמהְּבַה ןמ .ח

 הֵרֹוהַּמַה

 הָמָחְּבַה ןְמּו

 היפ ענייר סָאד ןוֿפ :

 היֿפ סָאד ןוֿפ ןּוא

 ,ןייר טינ זיִא םָעכלָעװ הרהט הּנְניִא רֶׁשֲא

 ,לעגילֿפַעג סָאד ןוֿפ ןּוא ףועה ןמו

 שמר רֶׁשֲא לכו

 הָָרֲאָהלַע
 ךיז טגֶעווֲעּב סָאװ סָעלַא ןוא

 .דרֶע רֶעד ףיֹוא

 סײװ ײװצ ּוצ ₪  םיַנְׁש םינש ט

 חנ ּוצ ןַעמּוקעג ייז ןֶענַעז חנ לא ואב

 יא הֵבָּתַה לֶא
 הבקנו רב

 יו םיִחלא הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 הנ תא

 ןּוא .י

 ,עכרַא יד

 ,םעבילּביײװ ןּוא סעכילנעמ

 ןֶעטְאּבִע ג טָאה טָאג

 .הנ םַעד

 (ןַעווֲעג זיִא םִע יהיו .י

 סימה תַעַבְׁשְל
 ויה לּוּבַּמַה יִמּו

 :ץראה לַע

 ,םּורַא גַעמ ןֶעּבעיז ןיִא

 טּולֿפ ןּוֿפ רַעסַאװ יד זיא
 ןֶעווֶעג

 .דרֵע רֶעד ףיֹוא

 שש תַׁשִּ .א ןעטסמרעדנוה םֹּכֲעַז ןיִא ,אי
 הֵנָׁש תואמ

 חנ יחל
 יִנָּׁשַה ׁשְדחַּב

 עטנהֲעצּביז ןיִא םוי רשע הָעבְׁשִּב

 שרחנ
 הֶּזֹה םֹויַּב

 ןֶעּבעל ס'חנ ןוֿפ

 ,טַאנָאמ ןָעטייווצ ןיִא

 גמ |

 ,טַאנָאמ ןוֿפ

 גָאמ ןעזיד ןיִא

 ןֶערָאװעג ןעטלָאּפשרעצ ןֶענעז ועקבנ

 ןעלעוװק עלא תוניעמ לָּ

 .ז ,חנ ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 הֵּבַר םוהת

 םִיִמָּׁשַה תראו
 .:ּוחּתַפְנ

 סשה יהיו .בי

 ץֶרֶאָה לַע
 םֹוי םיִעַּבְרַא

 הלל םיְָּרַו
 הֶּזה םויה םצֲעְּב .גי

 הנ אָּב
 פיו םָחְו םש
 חניִנְּב
 ַחְנ תשא

 וינב יִׁשְנ תֶׁשְלְׁשּ

 םָתא

 : ַבֵּתַה לא

 הֶיִחַה לֶכְו הֵּמִה די

 ָניִמְל
 ָניִמְ ָמֵהְּבַהלָבְ
 שֶּמְָה לָכו
 ראה לע שמרה
 ּוהָניִמְ
 ּוהניִמְל ףֹועָה לָכְ
 ֹופִצ לָּ

 כלב
 הנ לא ואביו .וט

 הָבָּתַה לָא

 דנורגּבַא ןעסיֹורג ןוֿפ

 לָעמיה ןופ רַעטסנעֿפ יד ןּוא

 .ןערָאװעג טענֿפעעג ןֶענַעז

 רעד ןְעווֲעג זיִא סֶע ןּוא ,בי
 ער

 דרַע רֶעד ףיוא

 געט גיצרַעֿפ |

 .טכענ גיצרָעֿפ ןּוא

 גָאט ןַעּבלֶעז םָער ןיא ,גי

 נ ןֶעמּוקֲעג (ןיירַא) זיא

 < ,תפי ןוא םח ,םש ןּוא

 רעדניק ס'חנ

 ,יורפ ס'חנ ןּוא

 ןופ ןֶעיֹורֿפ יירד יד ןוא
 ןהיז ענייז

 ,םהיִא טיט

 .ַעכרַא יד ןיא

 רעיהמ סָעדֶעי ןּוא יז ,רי

 ךָאנ טרַא רהיא ךָאנ

 םרַא ןייז ךָאנ היפ םָעדָעי ןוא

 ,םריווֲעג סָערֶעי ןּוא

 ףיוא ךיז טגָעוועּב סָאװ
 דרָע רֶעד

 ,מרַא ןייז ךָאנ

 ךָאנ לעגילֿפָעג סֶעדִעי ןוא
 ,טרַא ןייז

 ,לעגױֿפ ערֶעי

 לעגילֿפ (ַא טָאה סָאװ) רעד

 ןעמיקעג ןֶענעז ייז ןּוא ,וט
 חנ ּוצ

 עכרַא יד ןיִא



 .דימלתהו הרומה תרות

 סייוו .ייווצ םינש םינש

 רֵׂשַּבַה לָּבַמ

 ָאד ,זיִא סע סעכלעוו ןיא :םייח חור וב רשא
 .ןַעּבֲעַל ןופ םעמְג'נא

 שיילפ סָערֶעי ןוֿפ

 םיִאַּבַהְו .זמ

 לָבִמ הבקנו רב

 ןענֶעז סָאװ יד ןוא ,וט
 ןעמּוקֲעג

 ןּוא סעכילנעמ ןעמוקעג ןענַעז
 ,שיילפ םָערֶעי ןוֿפ סעכילבייו ואב רֶשַּ

 םהיִא טָאה טָאג יוו { ותא הָוִצ רֶׁשֲאַּב
 .ןַעלהָאֿפַעּב \ םיִהֹלֶא

 ןעסָאלשַעגוצ טָאה טָאג ןּוא : דע ב חוחי רגְסיו
 .םהיֵא רָעטניה

 .ישילש

 ןֶעווֲעג זיא םּולפ יד ןוא ,י לובמה יהיו .זי

 געט גיצרַעֿפ םוי םיִעַּבְרַא

 ,דרָע רעד ףיוא ץראה לע לע
 יע דע

 ןֶעּבָאה ןרָעסַאװ יד ןּוא םימה ּובריו
 ,טרהָעמְעג ךיז

 ,עכרַא יד : וו ןעָארטַעג ןָעבָאה יי ןוא הָבֵּתַה תֶא ואש
 ןַעּביֹוהְעגֿפוא ךיז טָאה יז ןוא םרתו

 .דרָע רֶעד ףיוא ןוֿפ :ןיראה לַעַמ
 2ןד 9?

 ןענֶעז ןרעסַאװ יד ןוא .חי = םימח ּורְּבְנִיִו .חי
 ןערָאװע קרַאטש יי

 עז ךיז ןֶעבָאה יז ןּוא דאָמ ובריו
 טרה מר

 ,דרֶע רעד ףיוא ץראה לע

 :מּוא זיא ץכרַא יד ןּוא הבחה ךלתו
 ןעגנַאגעג | 0

 פ ץכַעלֿפ רעד ףיוא | :םימפה ינפ לַע
 .רָעסאוו 0 י

 ורבג םימפהו .טי
 ןָעְנֶעּ ןרטסַאװ יד ןוא |

 "א טשֶעג רהעז רהעז דאמ דאמ

 דרַע רעד ףיֹוא ץראה לע
 / / צו ונ

 א ןֶענֶעו םִע ןּוא וס
 ןֶערָאװג עג -

 ,גרעּב עביוה עלא םיהבגהםיִרהה לֵב

 .ןַערָאװַעג קרַאמש (!

 28 | ,חנ ,תישארב

 : . 59 א

 . לָעמיה ןעצנַאג :םימשה | םעד רעטנּוא ןֶענַעז עבלעוו 2 תחת רֶׁשֲא

 0 הרשע שמח .כ
 , | המ ןעלייֵא ןהָעצֿפוֿפ ,ב 97% 74

 ןַעּביֹוא ןופ הָלֲעַמְלִמ

 ,ןרֶעסַאװ יד ןֶעגיטשעעג ןֶעּבָאה םִיַּמַה ּורְבַּג
 2עּב ןֶענֶעז גרֲעּב יד ןוא :םירהה ּוּטכיו

 .ןערָאװעג טקעד : יד :

 ןעגנַאגרעפ זיִא םָע ןוא .אכ רשב לכ עוניו .אכ
 ,שיילפ סָערֶעי וו יי

 ףיוא ךיז טגֶעוועּב סָאװ ץְרַאָה לע ׂשֶמרָה
 ,ררָע רֶער |

 לעגילֿפעג ןופ ףועּב

 ,היפ ןוֿפ המהבבו

 , רעיהט ןוֿפ ןּוא היחבו

 סעדנעכירק סֶערֶעי ןופ ןּוא ץרשה לֵבֹבּ

 דרָע רָעד ףיֹוא טכירק סָאװ ץרֶאֲח לע ץֶרֹׂשַה

 ; םדאה לכו
 לצ +

 .ןעשנעמ עלא ןוא

 תמשנ רֶׁשֲא ל .בכ וֿפ ךיוהַא סָאװ םָעלַא ,בכ
 יח חור םִעַמָא םנֲעּבֲעַל א | |

 ןָאנ ןייז ןיִא זיא ִַאְב

 ןוֿפ הֵבְרָחַּב רשא לכמ

 : ותמ

 יא זיא םָאװ סֶע
 סינעקירט רעד

 . ןעּברָאטשעג ןֶענֶע

 ;רָעֿפ טָאה רֶע ןּוא ,גנ
 טניליט

 , ןַעזָעװ ןעצנַאג םָער

 חמיו .גכ

 םוקיח לֵב תֶא

 התה | | המ דָאָה דרע רעד ףיוא סָאװ | בפ לע רשא
 ןעשנעמ ןופ םֶדאַמ

 היֿפ זיב המהב דַע

 שמר דע

 םִימָּׁשַה ףוע דעו
 םריוועג זיּב

 .לעמיה ןוֿפ ןעלגיוֿפ זיב ןּוא
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 ץֶרַאָה ןמ ּוחָּמִו
 חנ ףא רֶאָׁשו
 ותא רֶׁשֲאַו

 ;הָבָּתַּ
 מַה ּורּבְַ .רכ
 ץְראָה לע
 ֿפוֿפ ןּוא םרָעדנּוה :םוי תאמו םישמח

 .דימלתהו הרומה תרות

 - טגיליטרעֿפ ןֶענֶעז ייז ןוא
 ,הרָע רעד ןוֿפ ןעראוועג

 חנ רּונ בעיל זיִא סֶע ןוא

 (זיִא) םהיֵא טימ סָאװ ןּוא

 .עכרַא יד ןיא

 ןַעּבָאה ןרעסַאװ יד ןּוא .דכ
 ןֶעגימשעג

 דרָע רָעד ףיֹוא

 .געמ גיצפ

 .ח

 מָאה טָאג ןוא א[ םיִהלֲא רֹּכְזִיַו ,א
 \ הנ תא

 הָיחה לָּכ תֶאְ

 הָמֲהַּבַה לָּכ תֶאְו
 הֵבֵּתַּ ותא

 ַחּור םיִהֹלֶא רבעיו

 רֶׁשֲא

 99 נודה

 ץראה לע
 ןד דע

 : : םימה | וכשיו

 ורכסיו .ב

 םוהת תניעמ

 םימשה תראו

 סגה אֵל
 :םִיִמָּׁשַה ןִמ

 םִָמַה ובשיו ג

 ראה לעמ
 בוש ול
 מור
 ׁשמֲ הִָָ

 ;םֹוי תאמו

 חנ טנָאמרַעד

 רעיהט סֶעדֶעי ןּוא

 , היֿפ סֶערֶעי ןּוא

 ,עכרא יד ןיִא םהיִא טימ סָאװ

 ?רֶעּבירַא טָאה טָאג ןוא
 דניוו ַא טר היֿפעג

 .,ררע רעד ףיוא

 ךיז ןעּבָאה רַעסַאװ יד ןּוא
 .טגעלעג

 טּפָאטשרָעֿפ ןֶענֶעז סֶע ןּוא ,ב
 ראג

 ?םיֹוא טָאה ןֶעגַער רַעד ןּוא
 טרעהעג |

 .לעמיה ןיֿפ

 טָאה רַעסַאװ יד ןּוא ,ג
 םרהעקעגקירוצ ר

 ִע רָעד ןופ

 , קירוצ רהָעמ רֶעמיִא

 רעגינעװ זיִא סֶע ןּוא
 רֶעסַאװ ןֶערָאװֶעג

 טרערנּוה ןוֿפ עדנֶע םּוצ
 .געמ גיצֿפוֿפ ןּוא

 .ח ,ז ,חנ ,תישארב

 טהּורֲעג טָאה עכרַא יד ןּוא.ד = הבה חַנָתַו .ד

 ,טַאנָאמ ןָעטּבעיז ןיא  יִעיִבְׁשַה שרחב
 גָאט ןעטנהָעצּבעיז ןיא םוי רשע העבשב

 שחל
 : טררָא יִרָח לע

 ןענע  רעסאוו יד ןוא ,ה ךולָה ּויָה םִיּמַהְו ה

 טַאנָאמ ןוֿפ

 . טררַא גרֲעּב יד ףיֹוא

 ןערָאװעג רֶעגינעוו רעמיא רוסו

 ;טַאנָאמ ןעטנהַעצ םָעד זיב רשֲעה שרחה רע

 ,טַאנָאמ ןעטנהעצ ןיא ירישעב

 טַאנָאמ ןופ ןעטשרֶע ןיִא שדחל דָחֶאַּב

 ןערָאװעג ןהָעזֲעג ןֶענַעז וארנ

 .גרָעּב יד ןוֿפ ןָעציפש יד !םיִרֲחֲה ישאר

 וועג זיא םִע ןוא יו יהיו .ו

 ןוֿפ עדנֶע םּוצ םוי םיִעַּבְרַא ץממ

 חנ חת
 הָבַּתַה ןולח תֶא

 ,גַעט גיצרָעפ

 טנעֿפעעג חנ טָאה

 ,עכרַא רער ןופ רעטסנעֿפ םעד

 .טכַאמָעג טָאה רֶע ןַעכלֶעוו

 .טקישַעגסיֹורַא טָאה רָע ןוא .ז ברעה תא הלַׁיַ
 ּבָאר םִעד

 -  ?סיֹורַא זיִא רָעועיִד ןוא אציו
 ,ןעגנַאגעג

 ,קירּוצ ןּוא סיֹורַא בושו אוצי

 :סיוא טָאה רָעסאוו יד זיב םימה תשבי דַע
 געקירטעג

 | דיע רעד וֿפ ץֶרֶאָה לַעמ

 = ;םיֹורַא טָאה רֶע ןּוא .ח היה תֶאחְלַׁיוח
 ּביֹומ יד טקישעג ד 0 ר

 | / ךז ןוֿפ ותאמ

 ןהָעְז וצ םּוא | תוארל
 רעגינייװ ןָענעז רעסַאוו יד ּוצ

 (+ ןַערָאװעג
 ער ןוֿפ עכעלפ רעד ףיוא 1 י המדאה ינּכ לעמ

 .ררֲע

 םימח ולקה

 .ןַערָאװַעג רעגנירג (?



 .דימלתהו הרומה תרות

 טינ טָאה ּביֹומ יד ןוא ט הָנֹויַההֲאְצִמאֹלְו ט
 ןענופַעג

 חונמ
=  | 

 לג ףֵכְל
 ילֵא שח
 הֵבְּתַח לֶא

 טרָא?עהּור ןייק

 ןַעלַאּבסוֿפ רהיא רַאֿפ

 קירוצ ךיז טָאה יז ןּוא
 םהיִא ּוצ טרהָעקעג

 ,עכרַא יד ןיא

 רַעסַאװ (ןעוועג זיא םִע) לייוו םימ יִּכ

 רעד ןוֿפ עכעלֿפ רעד ףיוא ץראה לכ ינפ לע
 .דרָע רעצנַאג אז ד

 טקערטשעגסיוא טָאה רָע ןּוא ודי חלשיו
 דנַאה ןייז 0 הנ =
 ןעמונעג יז טָאה רֶע ןּוא החקיו

 וילא ּהָתֹא אביו

 : הבה לא

 = לחמה
 םימי תעבש דוע

 םיִרָחֲא |
 תֶא חַלַׁש ףֶמ

 הי

  והָבּתַה מ
 וילא אבתו .אי

 \העמ =

 ךיז ּוצ יז טכַארּבעג ןּוא

 .עברַא יד ןיִא

 טרָאווָעג טָאה רֶע ןּוא יי

 ,געט ַערערנַא ןֶעּבעיז ראג

 ?סיֹורַא רָעדיוו טָאה רֶע ןּוא
 ביוט יד טקישֶעג

 .עכרַא רַעד ןוֿפ

 ןעמוקעג זיא ביוט יד ןּוא .אי
 םהיֵא ּוצ

 ,טייצ דנֲעוװָא ברע תעל

 םַאלּבלייא ד ןח 6 = 09 9 6 רעטקילֿפעגּבָאנַא ןּוא ףרט תיז הֵלָע הָּנִהְ

 ,ליומ רהיא ןיִא (זיִא) היפב
 ומ

 וה ,('ןָענַאמשרָעפ טָאה חנ ןּוא חנ עדיו

 רעגינייוו ןֶענֶעז רֶעסַאװ יד זַא םימה ולק יּכ
 .ררָע רעד ףיוא :ץראה לעמ ןֶערָאװֶעג

 טרַאועג טָאה רֶע ןּוא ,בי לחייו .בו

 5 ר נזר ,געמ ַערֲעדנַא ןַעּבעיז ךָאנ ו םיִמָי תַעְבִׁש דֹוע
 .טסּואוועג 1

 לד .ח ,חנ ,תישארכ

 טקישעגסיֹורַא טָאה רֶע ןוא הנויה תֶא חלשיו
 ,ביומ יד פסו א
 ןצ קירוע רהָעמ ווא יז ןוא בוש הָפְסָי אל

 ןָעמּוקָעג טינ םהיא :דוע ולא

 ןוא .גי | תַחַאְּב יִיו .גי
 הנש תואַמ ששו

 ןושארב

 שרחל דֶחֶאַּב

 . טרעדנוה םֹּכַעַז ןיא
 ,רהָאי ןעמשרַע

 ,(םַאנָאמ) ןֶעטשרֶע ןיִא

 טַאנָאמ ןוֿפ (גָאט) ןעטשרֶע ןיִא

 ןערָאװעג טנֶעקירטעגּבָא זיא םימה וברח
 רַעסַאװ יד

 גוג - ,ררָע רעד ףיוא ןוֿפ ץראה לעמ

 ןעמּונַעגּבָארַא טָאה חנ ןּוא חנ רסיו
 -[ -ןצה

 ,ץברַא רעה ןוֿפ עקעה יד הבתח הסכמ תא

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא אריו

 ןערָאוועגןעקורמ זיִא סֶע סָאד | = גל יבָרָת הלה
 .דרָע רֶעד ןופ עבָעלֿפ יד ;המדאה

 ,טַאנָאמ ןעמייווצ ןיא ןּוא .די ינשה שרחבּו .די
 ןעמסגיצנַאװצ ןּוא ןֶעּבעיז ןיא | םירשעו הָעבְׁשִּב

 גָאט םוי

 2 טַאנָאמ ןופ שחל

 .דרֶע יד ןֶערָאװַעג ןעקורט זיא = :ץראה השבי

 .יעיבר

 טרֲערעג טָאה טָאג ןּוא : םיהלא רֵּבַרְיַו .וט
 חנ ּוצ חנ לא |

 : סערנָעְגלֶאפ * :ףמאל

 ה ןד לי? ,עכרַא ןופ סיֹורַא הָעג ,ומ הבּתה ןמ אצ .וט

 יורפ ןייד ןּוא ּוד ךתשאו התא

 ,ןהיז ענייד ןּוא ףינכו

 ןהיז נייד ןופ ןֶעיֹורֿפ יד ןוא ךינכ ישנו

 ;ריד טימ י ךתא

 היחה לָּכ .וי

 ְָּתִא רֶׁשֲא

 רעיהט סֶערֶעי

 ,ריד ייּב סָאװ
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 :((שינֲעֿפעשעּב עלא ןופ רשּב למ

 ,לעגילֿפעג ןוֿפ ףֹועַּב

 ,היֿפ ןוֿפ ןּוא המהבבו

 ,םריווענ סעְדָעְי ןופ ןּוא שמרה לכבו

 ,דרָע רעד ףיוא טכירק סָאװ ץֶרֶאָה לע שמרה

 תא אצה
 כורש
 ור
 ובר

 יָה לע
 חנ אָצָיַו .חי

 ,ריד טימ סיֹורַא רהיֿפ

 ןֶענֶעווֲעּב ךיז ןעלָאז ייז ןּוא
 דרָע רעד ףיֹוא

 ןייז רַאּבמכּורֿפ ןּוא

 ךיז ןַערהעמרעֿפ ןּוא

 .דרָע רעד ףיֹוא

 סיֹורַא זיִא .חנ ןוא ,חי

 ןהיז ענייז ןּוא וינבו

 יורפ ןייז ןּוא ּתְׁשִאְו

 , ןהיז ענייז ןופ ןֶעיֹורֿפ יד ןוא וינב יש

 .םהיא טימ :ןתא

 ,רעיהט סָעדֲעי ,טי הֵּיַחַה ַּב .םו

 ׂשֶמְרָה לָּ
 ףֹועָה לֵב

 ףיוא טכירק סָאװ סָעלַא ץראה לעשמור לפ
 דרֶע רעד

 ,ךָאנ ("ןעגנוטצג ערעייז ךָאא  םֶהיֵתֹהַּפִׁשִמְל

  ָבַָּה מ וי
 ןייא טיובענ טָאה חנ ןּוא .כ | הבמה ןביו .כ

 ,טָאג וצ רַאטלַא הוהיל
 ג% -

 םריוועג םעדְעְ

 ,לעגילֿפעג םָערֶעי ןּוא

 .עכרַא רעד ןוֿפ םיֹורַא ןֶענֶעז

 חיו
 הָמֵהַּבַה למ

 הרהטה

 ןעמּונֲעג טָאה רַע ןוא

 היפ ענייר עלא 5

 לעגילֿפעג ץנייר עלַא ןוֿפ ןּוא רֹוהֵּטַ ףועהלכמו
 דריווש

 .ןעילימַאֿפ (5 = .שיילפ םָעדָעי ןופ (

 םֶדאַה רּובֲעַּב

 .ם ,ח ,חנ ,תישארב

 טכַארּבעג טָאה רֶע ןּוא
 רַעֿפּפָא;ץנַאג

 .רַאטלַא םָעד ףיֹוא

 תולוע לַעיו

 ; חבזמַּב
 ןי* : .

 הָוהְי חַרֵּיַו .אכ

 חינה חי תֶא
 ובללאהוהי רמאיו
 דועללקל ףיסא אל

 ָמדֶאָה תֶא

 (+טכירעג טָאה טָאג ןּוא ,,אכ

 טפוד ןעבילבעיל םָער

 טכַארטעג טָאה טָאג ןּוא
 :ןַעצרַאה ןיִא

 ןעכּולפ טינ רהָעמ לָעװ ךיִא

 ,ןעשנעמ םָעד ּבעילּוצ

 (* גנוגיינ יד לייוו רֵצֹי יִּ

 ןעצרַאה ם'נעשנעמ ןוֿפ סדאה בל
 דיע די יז

 וירענמ ער
 | דוע ףסא אלו

 תוכל
 = יַח לָּכ תא

 ער
 עלַא ןייז ךָאנ ןֶעלֶעו סע . ימי לַּכ דע .בכ

 ,ןָא דנֲעגוי ןייז ןופ טכעלש זיא

 טינ רהָעמ לָעװ ךיא ןּוא
 רֶעריװ ןַעגָאלש |

 ,עגירֶעבֲעל ולא

 .ןָאמֲעג ּבָאה ךיִא יוו

 :ררָע רעה ןופ ('ןעטיצ  |ץֶרָאָה
 ,טינש ןּוא טַאַאז ריצקו עַרֶז

 ,ץמיח ןוא םלעק ןּוא םחו רקו

 רָעטניוו ןוא רֶעמוז ןּוא ףרחו ץַיקו

 --- טכַאנ ןּוא גָאט ןּוא הָליֵלְו םויו

 .ןֶערַעהֿפיֹוא טינ ןֶעלֶעוו

 .ט

  ּותְּבׁשִי אל

 | םיהלא ךרביו .א
 בע ₪ תא חנטטנָעְּבְעג טָאה טֶאטגְּוא ,א\ . 8 9 צצה

 נב תא
 םֶהָל רמאיו

 ורפ
 וברו

 ןהיז ענייז ןוא

 :טגָאזַעג יז וצ טָאה רֶע ןּוא

 רַאּבטכּורֿפ טייז

 ךייַא טרהעמרֶעֿפ ןּוא

 .געמ 5 ןעניז ,ןערליב סָאד ) .טקעמשעג 1



 .דימלתהו הרומה תרות

 .דרָע יד לּוֿפ טכַאמ ןּוא יץְראה תֶא ואלמו

 םכארומו .ב

 םֶכתִחְו

 ןייז םָעוו היהי
 רעיהט:ררֶע םעדעי ףיוא ץֶרֶאָה תיח לָּ לע

 לַעגילֿפעג עלא ףיוא ןוא םימשהמוע לָּכלְעו

 .לעמיה ןופ שמרת רשא לכב
 טכירק סָאװ סָעלַא ףיוא א ר

 דע רֶעד ףיוא המדאה

 -- םי ןופ שיפ עלא ףיוא ןוא | םִיַח יִנד לכבו

 :ּונתַנ םֶכְדיִב

 מכרּופ רָעייַא ןּוא ,ב

 טסגנַא רֶעייֵא ןּוא

 יז ןֶענעז דנאה רֶעייֵא ןיא
 .ןערָאװעג ןֶעּבֶעגעגּבָא

 ,םריוועג סָעדֶעי .ג שמר לֵּכ ג |

 ,טּבעל סָאװ יח אּוה רֶׁשֲא

 ןייז ךייא רַאֿפ םָעוו היהי בכל

 ,ןעסע םּוצ לְכָל

 סנירג:זָארג יוו בשע קריב

 םָעלַא ךייַא ךיא ּבָאה : לכ תא םֶכְל יתתנ
 .ןֶעּבעגֶעגּבָא 0-0

 ןייז טימ שײלֿפ רונ .ד (שפנב רש ףא .ד

 וב : טּולּב ןייז (טימ) ומד

 ;ולכאת אל

 םכמד תא ףא| .ה

 .ןֶעסֶע טינ רחיא טלָאז

 םּולּב סָאד רֶעֶּא ,ה

 ןעלעעז ַעְרֶעייֵא ןוֿפ םֶכיִתֹׂשפַנְל

 ; ןרֲעדָאֿפ ךיִא לָעו שרדא

 רעיהמ סָעדָעִי ןוֿפ הּיַח לָּכ דימ

 ,ןרָערָאֿפ םָע ךיא לָעװ ונשרדא

 ןופ רנאה רעד ןופ ןּוא םדאה דימו
 ;ןעשנעז

 ויחא שיא דימ ןֶעדעי ןוֿפ דנַאה רעד ןוֿפ
 ןייז .(טעדרָאמ  רעכלֶעװ) .ל א ל

 עלעע יד ןרעדָאֿפ ךיא לעו) 7 + 2 רב .שפנ תא שרדא
 .ןעשנעמ ןוֿפ | + םדאה

 .ערעו (

 29 |  .מ ,חנ ,תישארב

 סָאד טסיגרָעֿפ סע רֶעװ .ו םדאה םד ךפש רו
 ,ןעשנעמ ןוֿפ טּולב

 ןעשנעמ ךרּוד םדאב
 שד

 ףפשו ומד

 םיהלא םֶלְצּב יִּ

 ןעסָאגרֶעֿפ טּולּב ןייז לָאז
 ,ןַערֶעוו

 דליּב סָעמָאג ןיא ןֶעד

 +: םדאה תא הש
 לשד+

 םָעֹד טכַאמָעג רע טָאה
 ןעשנעמ

 רַאּבטכורֿפ טייז ,רחיא ןּוא ה ורפ םָתאְו .ז

 ךייא טרהֲעמרַעֿפ ןּוא | וב

 רעד ףיוא (:ךייַא טגָעווֲעּב ץֶרֶאְב וצרש

 א ךייַא טרהעמרַעֿפ ןּוא ,הַב ּוברו
 .רהיא ו

 .ישימח

 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .ח) םיהלא רֶמאֹּיַו .ח
 חנ ּוצ | הנ לא

 םהיִא טימ ןהיז ץניז וצ ןוא | ותא יָנָּב לֵאְו

 :סעדנעגלָאֿפ : .רמאל

 ףיוא לעמש ךיא ןּוא .8 םיקמ יננה יִנאַו .מ

 דנוב ןיימ יתירּב תא

 ךייַא טימ כא

 ןעמַאז ָערֶעיֵא םימ וא  םֶכֲעַַז תא
 .ךייַא ךָאנ ;םֶכיֵרחַא |

 | ענירֶעּבעל רֶעדֲעי טימ ןּוא יו שפנ לֵב תאו .
 ,עלֶעעז | היחה

 ךייַא טימ זיא עכלעוו םכתא רשא

 ,לעגילֿפָעג טימ ףועב

 היֿפ טימ הָמְהַּבַּב

 רעיהט;ררֶע סֶערֶעי טימ ןּוא ץְראָה תיח לֵב

 ,ךייַא ייּב סָאװ כא

 םיֹורַא ןהָעג סָאװ ָעלַא טימ הבה יא לפמ
 -- עכרַא רע ןוֿפ

 .רעיהט:ררֶע עלא טימ  ;ץְראַה תיח לבל

 .םּורַא טכירק (!
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 ןעלעטשֿפיֹוא לָעו ךיִא ןּוא ,אי יתמקהו .אי

 דנּוּב ןיימ יִתיִרְּב תא

 ,ךייַא טימ םֶכּתִא

 ;סיוא טינ רהָעמ לָאז סֶע ןּוא ַּב תֶרַּכי אלו
 שיילפ ןייק ןערֶעוו טָארֲעג דוע רשב

 ,טּולֿפ ןּוֿפ רַעסַאוו יד ךרּוד לובמה יממ
 רו רִׁשמ

 ןייז טינ רהָעמ לָאז סָע ןּוא לּוּבמדֹוע הָיהְיאלו
 טּולֿפ ןייק

 .דרָע יד ןַעּברַאדרעֿפ ּוצ ;ץֶראָה תַחַׁשְל

 :טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .בי םיהלא רֶמאַֹּו .בי

 תיִרְּבַה תֹוא תאז

 ןנ יִנָא רֶׁשֲא
 םֶכיניִבּויִניּב
 הֵיַח ׁשֵָנ לב ןיִב

 טמא רֶׁשֲא
 !םֶלֹוע תרדל

 יתשק תֶא .גי

 דנּוּב ןוֿפ ןעבייצ סָאד זיִא סָאד

 (:ךַאמ ךיא סָאװ

 ךייַא ןָעשיווצ ןוא רימ ןעשיווצ

 עגירֶעּבעל רֶעדֶעי ןעשיווצ ןּוא
 ל

 ,ךייא ייב סָאװ

 :רַעמכַעלשעג ַעגיּבייַא ריפ

 ןעגיוב ןיימ גי

 = טצַעעג ךיא ּבָאה יתתנ
 :ןה ₪

 א ו
 ןייז לָאז סָאד ןּוא הָתיִהְ

 ןעכייצ?םעדנּוּב םּוצ תירּב תואל

 ןָעשיווצ ןּוא רימ ןָעשיווצ : ץראה ןיבו יניב

 .דרֶע רעד
 ןעכאמ לעוו ךיא ןָעוו ןוא .די ןנע יננעב היה .דו |

 ןעקלָאװ א 6
 ,ררָע רעד ףיּוא ץֶראָה לע

 ןעגיוב :₪- ' "צ רעד ןערַעװ ןהָעזֲעג טעו  תשקח התארנו
 .ןעקלָאװ ןיִא :ןנעב

 ןעקנערעג לָעװ ךיא ןוא .וט| | א "ִתְרַכְזו ומ
 ודנוב ןיימ | יתיר

 .ןַעּבֲעגעג 65 .ּביג (1

 .ם ,חנ ,תישארב

 סכיני יִניִּב רֶׁשֲא רימ ןָעשיווצ זיִא רֶעכלֶעו
 ךייַא ןעשיווצ ןּוא -
 עגירעּבעל רֶעדֶעי ןעשיוצ ןוא  הָיִח שפנ לָּכ ןיֵבּו

 ,עלעעו |
 ,שיילפ םָערֶעי ןיא סָאװ רֵׂשַּב לָכּב

 .רהָעמ טָעוו רָעסַאוו סָאד ןּוא םימַהדועהיהיאלו
 ןייז םינ / :

 ,טולֿפ א ּוצ לּוּבַמְל

 ןַעּברַאדרָעֿפ ּוצ םּוא תחשל

 .שייל5 סערֶעי ;רֵׂשַּב לָּ

 ןייז טעו ןַעניופ רעד ןוא .ט תֶׁשֵּקַה הָתיֵהְו וט

 נקלעו ןיא געב
 ןהָעז סֶע לָעװ ךיִא ןּוא היִתיִאְרּ

 ןעקנַערעג וצ םּוא רול

 םֶלֹוע תיִרּב
 םיהלא ןיֵּב

 דנוּב ןֶעניּבייֵא םָעד

 טָאג ןעשיוװצ

 ל ר ל כן עירעּבעל רֶערֶעי ןעשיווצ ןּוא = היח שפנ לכ ןיבו
 ,שיילפ םָעדֲעי ןיִא סָאװ רשב לבב

 :ץֶראָה לע רשא
 םיהלא רֶמאֹּיו .זי

 הנ לא
 תיִרּבַ תֹוא תאז

 יתמקה רֶׁשֲא
 יניב

 רָשָּב לָּכ ןיִבּו
 .דרֶע רעד ףיוא סָאװ : ץֶראַה לע רשא

 .ישש |
 ןעוועג ןֶענֶעז סֶע ןּוא חי

 ,חנ ןּופ ןהיז יד
 ןעגנַאגעגסיורַא ןענעז עכלעוו

 ,עכרא רעד ןופ =
 ,תפי ןוא םח ,םש

 .דרָע רֶעֹד ףיוא סָאװ

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא זי
 :חנ ּוצ

 ,דנוּב ןוֿפ ןָעבייצ סָאד זיא סָאד

 :פיוא ּבָאה ךיא ןעכלַעו
 טלַעטשעג

 '  רימ ןעשיווצ

 ,שיילפ םָערֲעי ןָעשיווצ ןּוא

 חנ יִנְבּוְִיַ .חי
 הָבֵּתַה ןמ םיִאְציַ
 תו םָתְו םש
 נכי אוסה
 הָלֶא השלש .טי

 רעטָאֿפ רֶעד זיא םח ןּוא
 .ןענּכ ןוֿפ

 ןֶענַעז יירד יד שי



 חני
 הֶּלֲאַמּו

 :ץֶרָאָה לָכ הֶצְֵנ
 שיא חנ לֶחּיַו ב

 המדאה
 הל אדו,

 ,םֶרֵּכ עטי

 ןייה ןמ תשיו .אכ

 רכשו

 לג
 : הלהא ךותב

 יִבֲא םֶח ארו בכ
 ןענכ |

 ויבָא תַורְע תֶא
 דג
 ויחא ינשְל
 :ץוחּב

 תפיו םש חקיו .גכ

 הָלֹמְּׂשַה תא

 םכש לע ומישיו
 םהינש

 תיִּנַחֲא כליו
 וכי
 םהיבא תורע תֶא

 תיִכ-חַא הי
 םֶהיִבֲא תורו
 .{ּואָר אל

 תנ ץקיננ כ
 וניימ

 עפ יד 6
 .קירּוצ ףיוא (*
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 ,חנ ןּופ ןהיז יד

 עזיד ןופ ןוא

 יד (?טיירפשּוצ ךיז טָאה
 .דרָע עצנַאג

 ןעגנַאֿפעגנָא טָאה חנ ןּוא .כ
 ,ןַאמדנַאל ַא (ןייז ּוצ)

 טצנַאלֿפעג טָאה רֶע ןּוא
 .ןָעטרָאגנייוו א

 ןָעקנורטעג טָאה רֶע ןּוא ,אב

 ,ןייוו םָעד ןוֿפ
 ןעקנּורמעּב זיא רֶע ןוא

 .ןֶערָאװעג
 טקֶערַענּבָא ךיז טָאה רע ןּוא

 .טלֲעצ ןייז ןיא

 ןופ רֶעטָאֿפ רעד ,םח ןוא .בכ
 ןהָנְזֲעג טָאה ,ןענכ

 רַעמָאֿפ ןייז ןופ טײקטעקַאנ יד

 (םָאד) טלייצרעד טָאה ןּוא

 רעדירּב ייווצ ענייז

 .ןעסיורד ןיא

 ןעְּבָאה תפי ןּוא םש ןּוא ,גכ
 ןעמּונעג

 / - (טנַאװעג סָאד

 | טגֶעלעג םִע ןעּבָאה ייז א
 ,רעמלּוש יד ףיוא עדייב

 ןעגנַאגעג ןַענעז יז ןוא
 (= םטרֶעווקיר

 טקַעדעּב ןָעְבָאה יז ןּוא

 רֶעייז ןופ טיײקטַעקַאנ יד
 ;רַעמָאֿפ

 ןענעז) ןעטכיזעג ערֶעייז ןּוא
 טרעווקיר (ןעוועג

 רֶעייז ןופ טייקמָעקַאנ יד ןוא
 רַעָאֿפ

 .ןהָעזֲעג טינ יז ןַעּבָאה

 טכַאוורע ךיז טָאה חנ ןּוא ,דכ

 ןייוו ןייז ןופ

 .דיילק (?  .דרָע רֶעד ףיוא רֶעק

 21 .ט ,חנ ,תישארב

 טסואוועג טָאה רֶע ןוא עדיו

 ול השע רשא תא

 :ןמקה ו
 רמאיו

 שנ וא
 םיִדָבָע דָבָק
  ויָחֲאְל הֶיְהִי

 ןָאהטַעג טָאה םהיא סָאװ

 .ןהּוז רֶערֲענעלק ןייז

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא ,הכ הכ

 !ןענּכ ןייז לָאז טכּולֿפרַעֿפ

 טכענק ןוֿפ טכענק א

 .רָעדירּב עֹנייז יב ןייז רֶע לָאז

 רַמאֹּיַו .וכ

 הוהי ורב

 םש ות
 נּכ ןוא ןענכ יִהיִו

 יז ייּב טכַענק א ;ֹומְל רבע

 םיהלא תופי .זכ

 :טנָאזענ טָאה רֶע ןוא .וכ

 טָאג ןייז לָאז טּביֹולֲעג

 ! םש ןוֿפ טָאג רֶעד

 ןייז לָאז ןע

 (:ןעטײרּבסיֹוא טָעװ טָאג .וכ
 ,תפי

 ןעניואוו טָעוװ רע ןּוא ןכשיו

 םש יח
 ןענְכ יחיו
 מל דב
 חנ יחיו .חכ

 ,םש ןּופ ןֶעמלֶעצ יד ןיא |

 ןייז טעו ןענּב ןּוא

 .ייז ייב טכנמק א

 טּבֲעלַעג טָאה חנ ןּוא .חכ

 טּולֿפ םָעד ךאנ לבמה רחא

 הנש תּואָמ שלש

 ! הָנָש םיִׁשְמַחַו
 חָנ ימי לב הי .טכ
 הנש תואמ עשת

 הנש םישמחו
 ג

 רהָאי טרעדגוה יירד

 .רהָאי גיצֿפוֿפ ןּוא

 ןֶעווֲעג ןֶענֶעז םִע ןוא .טב
 חנ ןופ געט עלַא

 הָאי טרָעדנּוה ןָעיינ

 רהָאי גיצֿפוֿפ ןּוא

 : תמיו

 .ןערהעמרעֿפ (1

 .ןֶעּברָאטשעג זיִא רֶע ןוא
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 תדלות הֶּלֹאְו .א יד זיִא סָאד ןּוא .א
 רעטכעלשעג 3

 חנ יִנּב

 תו ֶה םש
 םיִנּב סָהָל ודו
 : לובה רחא

 ןהיז ס'חנ ןופ

 ,תפי ןוא םח םש

 ןַערָאּבעג ןֶענֲעז ייז יב
 ןהיז ןערָאװֶעג

 .טּולֿפ רָעד ךָאנ

 :תפי ןוֿפ ןהיז יד .ב תפי נב .ב

 ידָּו גונו רֶמ

 לבת זו
 םריתְ שמ
 מג ינו ג

 תַיְִו ּזנְבשא
 המת
 וי ינו .
 שיִׁשרַתְ הֶשילֲ
 :םינדדְ םיתּכ

 ידמ ןוא גוגמ ןּוא רמג

 לבת ןּוא ןוי ןּוא

 .סרית ןּוא ךשמ ןּוא

 :רמג ןּופ ןהיז יד ןּוא .ג

 תפיר ןּוא זנּכשַא

 .המרגת ןּוא

 ןוי ןוֿפ ןהיז יד ןוא .ד

 שישרת ןוא השילא

 .םינדד ןּוא םיתּכ ;

 עיר ןוֿפ .ה הָלֵאֵמ .ה

 טלייטעגּבָא ךיז ןַעּבָאה ּודְרִפְנ

 רעקלָעֿפ:לעזניִא יד םיוגה ייא

 ,ךָאנ רֶערנֶעל ערֶעיז ךָאנ םָתצִרֲאַּב
 ךַארנש ןייז טימ םָעדעי ונֹׂשְלִל שיא

 ךָאנ ןֶעילימַאֿפ :ערָעייז ךָאנ םֶתֹחַּפְׁשִמְל

 .רעקלָעֿפ ערֶעייז ןיִא !םֶהיֹונַּכ

 :םח ןּוֿפ ןהיז יד ןּוא ה םח נב 4

 םירצמ ןּוא ׁשּוּכ םירצמו שופ

 :ןענכו טופו

 ׁשּוכ ינבו

 הָליְִַו אָבְס
 הָתְבַ

 .ןענכ ןוא טוּפ ןּוא

 :שוּכ ןוֿפ ןהיז יד ןּוא ה

 התבס ןּוא הליוח ןּו ב

 רע תבחר תאו |

 .י ,חנ ,תישארב

 ,אכתבס ןּוא המער ןּוא אכתבסו הָמְעְרְו

 הָמֲַר יב
 ןדְדּו אָכְׁש
 תא דלי שּוכו .ח

 :המער ןוֿפ ןהיז יד ןּוא

 .ןדד ןּוא אבש

 ןֶערָאּבעג טָאה שּוּכ ןּוא .ח
 .דרמנ דרמנ

 ןייז ּוצ ןעגנַאֿפעגנָא טָאה רֶע תֹויְהִל לחה אּוה

 .דרָע רָעֹד ףיוא רלֲעה א : ץֶרֶאַּב רֹוּבִג

 ןָעווָעג זיא רֶע .ט היה | אּוה .ט

 דלעה:טכַאי א .דיצ רֹוּבִג

 טָאג רַאֿפ הָוחְי יִנָפְל

 :טגָאזעג טרָעוו םורָאד ראי ןכ ל לע

 ?טכַאי ₪ ררמנ יוו זיא רֶע .דיצ רֹוּבִג ררמנּכ
 רלעה

 .טָאג .רַאֿפ : הָוהְי ינפל

 ךיירגינָעק עטשרע ןייז י תישאר יקתנ יי
 ןעוועג זיִא  וּתְַלְמַמ

 ךרא ןּוא לבב ראו לֵבַּב

 הנלּכ ןּוא דֹּכַא ןּוא הנלכו דכאו
 ג": -חב

 :רעש ץראב
 איהה ץֶרֶאָה ןמ .אי

 רוש אָ
 הונינ תא ןְבַיו

 .רענש דנַאל ןיִא

 דנאל םָעֹנֲעי ןוֿפ .אי

 ,רושא ןַעגנַאגעג םיֹורא זיא

 הונינ טיֹוּבֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ריע תבחר ןּוא

 .חלכ ןּוא :ַלּ תֶאְ

 ,ןסר ןּוא .בי ןסר תֶאְו .בו

 ,חלּכ ןּוא הונינ ןָעשיווצ חַלַּכ ןיבּו הונינ ןיב

 טרָאטש עפיירג יד זיא סָאד ;הלדגה ריעה איח
 .(הונינ) ---3

 ןֶערָאּבַעג טָאה םירצמ ןּוא .י = דלי םירצמו .גי
 | -ש  ף-:-

 םידול תא

 םיִמְנַע תַאְ
 םידול יד

 םימנע יד ןּוא



 םיִבֲתְל תֶאְו

 םיִחְּתפַ תֶאְו

 םיסרתפ תֶאְ ,די

 םיִחְלְּב תֶאְו

 םֶׁשִמ ואי רֶׁשֲא

 םיתושלפ

 !םיִרתּפַּכ תֶאְו

 דלי ןַעַנְכּו .וט

 ורכב ןודיצ תא

 : תָח תֶא
 יסּוביַח תֶאְו וש

 יִרמָאָה תֶאו
 ׂשנרַּה תֶאְו
 ּחַה תֶאְו וי
 יקְרַעָה תֶאְו
  ינִַה.תֶאְו
 יִוַאָה תֶאְו חי
 יְִמצַה תֶאְ
 ִתְמחַה תֶאו
 וצפנ רַחַא
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 םיבהל יד ןּוא

 םיחתפנ יד ןּוא

 םיסרתפ יד ןּוא .די

 ,םיחלסּכ ןּוא

 ,םיתשלפ ןֶעמּוקֶענ ?םיֹורַא ןֶענֶעז עבלעו ןוֿפ
 | .םירתפ יד ןוא

 ןָעְרְמְּבְעג טָאה ןענּכ ןּוא .וט

 ןוריצ םָענֶערָאּבעג;טשרֶע ןייז
 .תח םעַד ןּוא

 יסבי םָעד ןּוא .וט

 ירמא םָעד ןּוא

 .ישגרג םעד ןּוא

 יוח םָעד ןוא זי

 יקרע םָעד ןּוא
 .יניס םֶעַד ןּוא

 ידורַא םָעד ןּוא חי

 ירמצ םֶעד ןּוא

 יתמח םָעד ןוא

 ךיז ןֶעּנָאה םֶעדְכָאנ ןּוא
 טיירפשוצ

 .ינענּכ ןוֿפ ןעילימַא5 יד :ינענכה תוַפשמ

 לבג יי .םי

 יִנעְנְבַה

 ןדיצמ
 הררג הַכֲאֹּב

 הזע דע
 הַמֹודְס הָכַאּב

 | הרמעו

 םיובצו הָמְדַאְו
 : עשְל דע

 ינענכ ןוֿפ ץינַערג יד ןּוא .טי
 ןֶעווֲעג זיא

 ןריצ ןוֿפ

 ררג ןייק טהָעג ןַעמ יוו

 ,הזע ויּב

 םודס ןייק טהָעג ןעמ יוו
 ,הרמע ןּוא

 -- םוובצ ןּוא המדא

 .עשל זיּב

 29 . .י* ,חנ ,תישארב

 םח ןּוֿפ ןהיז יד ןֶענעז עיד 3 םה ינב הלא .כ
 . 5 . 5 ש יי י;ןיי

 .דָאנ ןָניליטַאֿפ רייז ךָאנ םֶתַֹּפְׁשִמְ
 ךָאנ ןַעכַארּפש ַעְרָעייז ךָאנ םתֹנֹׂשְלִל

 ,רֶעדנַעל ַערֶעייֵז ןיא םֶתצְרַאְּב

 - .רעקלַעֿפ ערֶעייז .ןיא : םהיונב

 ךיוא ןָענָעח םש ייּב ןוא .אכ|םּג 7 םֶשָלְּו .אכ
 -- ןערָאװעג ןֶערָאּבעג אח

 ןופ רַעטָאֿפ רעד (זיא רֶע) רבע ינב לכ ירא

 ,רבע ינֹּב עלא
 ופ רש גה תַפְי יחא ןוֿפ רעדורב רעְרעטלע רעד :לֹודְגַה תפי יחא

 רּוׁשַאְו םֶליִע

 דַׂשְכַּפרַאְ
 :םרָאו דּולו

 ,גכ םרא נבו .גכ

 לוחו ץּוע

 : שמו רֶתג

 טָאה דשכּפרַא ןּוא .דנ דלי י רש כַפְרֶאְו .דכ
 ,חלש םָעד ןֶערָאּבעג חלֶׁש תֶא

 ,רבע ןֶערָאּבַעג טָאה חלש ןוא רב בע תֶא דליחלש]

 ,הכ רל רֵבָעְלּו .הכ

 :םש ןוֿפ ןהיז יד .בֹכ

 רשכפרא ןּוא רּוׁשא ןּוא םליע |

 .םרַא ןּוא דול ןוא

 :םרַא ןּוֿפ ןהיז יד ןּוא

 לּוח ןּוא ץּוע

 .שמ ןּוא רתג א

 ענֶעו רבָע ייב ןוא
 ןֶערָאוֲעג ןֶערָאּבעג

 .ןהיז .ייווצ םינב ינש

 -- םַענייִא ןּוֿפ ןָעמָאנ רֶעד נֶלּפ דחאה םש

 ,גלּפ |
 ימי יִּב געמ ענייז ןיִא לייוו

 ֶרָאָה הל
 :ןטקי ויחא םֵׁשֹו

 תֶא דָלָי ןָטֶקִיו .וכ
 דד ךֹומְלַא

 ףלַש תֶאְו

 ןערָאװעג טליימרעצ זיא
 ,ררָע יד

 ןייז ןוֿפ ןעמָאנ רַעד ןוא
 .ןמקי -- רֲעדּורּב

 ןעראּבעג טָאה ןטקי ןּוא .וכ
 ררמלא

 ףלש ןוא



 תומְרַצֲח תֶאָו
 :חַרְי תֶאָו
 םרודה תאו .זכ

 .לזוא תאו

 :הָלְקּד תֶאְו

 לבוע תאו .הכ

 לֵאָמיִבֲא תֶאְ
 ;אֵבְׁש תֶאְו

 רפוא תאו .טכ

 הלוח תֶאְו

 בב תֶאְ

 :ןטקי יב הלא לב

 םֵבָׁשֹומ יִהְיַו .ל

 אָׁשּממ

 | - הרפס הָכָּ
|; 

 יםדקה רַה
 םֵׁש יִנְב הָּלִא .אל

 םָתֹחְַּׁשִמִל

 תש

 םתצראּב

 : היל

 .דימלתהו הרומה תרות

 = תומ רצח ןּוא

 .חרי ןּוא

 םרודה ןּוא .כ

 לזוא ןּוא

 .הלקד ןּוא

 לבֹוע ןּוא .חכ

 לאמיבא ןּוא

 ,אבש ןּוא

 רפוא ןּוא .טכ

 הליוח ןּוא

 .בכוי ןּוא

 - ןהיז יד ןַענעז עלא :יד
 .ןטקי ןוֿפ

 ןעווֲעג זיא ץיזנָאװ רֶעייֵז .ל

 אשמ ןוֿפ

 ,רפס ןייק טהעג ןעמ יװ =

 .גרַאּב?ןעגרָאמ רֶעד

 ןהיז יד ןענעז עזיר .אֹל
 .םש ןוֿפ

 ,ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערֶעייֵז ךָאנ
 ךָאנ ןַעכַארּפש ַערֶעייז ךָאנ

 רֶערנעל ערעייז ןיִא

 .ךָאנ רעקלעפ ערַעייז ךָאנ

 ןֶעילימַאֿפ יד ןֶענעז ויד ב תחפשמ הלא .בל
 הנ יֵנְּב

 םֶתֹדְלֹותִל

 .םֶהָינַּב

 הלא
 םיֹוַּה ּודרפנ
 ץֶרֶאַּב
 ןשי

 : לובטה רחא

 ןהיז ס'חנ ןוֿפ

 ועטכעלשעג ַערֶעייז ךָאנ

 ;רעקלַעֿפ ערֶעייז טימ

 עזיד ןוֿפ ןּוא

 יד טלייהמּוצ ךיז ֶעּבָאה |
 רַעקלַעֿפ

 ,דרֶע רעד ףיֹוא

 .טּולֿפ רַעד ךָאנ |

 .אי ,י ,חנ ,תישארב

 אוי .יעי בש |

 (ףיוא) ןעוועג זיא סע ןוא יא ץיראה לכ יהיו .א
 דרֶע ץצנַאג יד אשצדצ הש דנה

 עכַארּפש ןייֵא תחא הפש
 י ה ₪

 ;םיִדָחֶא םיִרָבדּ
 םַעטנּב יִהיַו ב

 .רַעטרֶעװ ( ענינייֵא טימ

 טזיירעג ןֶעּבָאה ייז ןַעוו ןּוא .ב
 ,טייז:ןעגרָאמ ןוֿפ

 הָעְקִב ואצמיו

 רענש רב

 לָאהט ַא ןענוֿפעג ייז ןעּבָאה

 ,רענש רנַאל ןיִא

 טרָאד ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא : םש ובשיו
 .טצעזַעּב | וו

 טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .ג ּורמאיו .ג

 והעְר לֶא שיא

 לעגעיצ ןעכאמ רימָאל םיִנֵבְל הָנְּבְלִנ הבה

 הֵפְרֹׂשְל הפרש
 יוז ייּב ןֶענֶעז לע יד ןּוא הָנבְלַה םהל יהו

 :ןרָעדנַא םּוצ רֶענייֵא

 -- ןַענַערּב ןוא

 וי ,רָעניימש טָאטשינַא באל

 טלַאֿפסַא רעד ןּוא רָמְחַהְו

 ןעוועג .ייז ייּב זיִא םֶהָל היה

 .םייל טָאטשי נא : : רמה

 טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ד ורמאיו .ד

 טרָאטש ַא ןֶעיֹוּב זנּוא רימָאל ריִע ּונָל הנִנ הֵבֶה

 | םרּוהט ַא ןּוא ֵּדְנִמּו

 (ןייז לָאז) ץיּפש ןייז ןּוא | ושארו

 ,לָעמיה ןיִא םִימָּׁשַ

 ןעכַאמ זנוא ןעלֶעװ רימ ןּוא .ׁׁש נֵּל הֶשַעַנ

 םיירפשמצ טינ ןָעְלֶאז רימ םּוא ץּופַנ ןפ
 ןֶערֶעוו

 ןופ עכעלֿפרעּבָא יד רֶעּביִא
 .דרֶע רֶעצנַאג רָעד =

 ןעגנַאנעגּבָארַא זיִא טָאג ןּוא .ה

 :ץֶרֶאָה לכ ינפ ּ

 הָוהְי דָרַיַו <
 טרָאטש יד ןהָא ריֲִה תא -

 .רַעטרַעװ גינָעוו םימ (}



 .דימלתהו הרומה תרות

 | לֶּדְנִמַה תֶאָו
 ינּכ ּונב רשא

 ,םרוהט םָעד ןּוא

 ןעּבָאה ןעשנעמ יד 2
 .טיֹוּבֲעג / דאה

 שוד + :

 :טנָאזעג טָאה טָאג ןוא ו הֹוהְי רמאיו .

 | ! הז ןה

 (ייז ןְענֶעז) קלָאֿפ ןייֵא דחא םַע

 ,ןעבָאה ץכַארּפש ןייֵא ןיא םֶלכל תחא הָפָשו
 ,עְלַא יז ה. 27

 ןעגנַאֿפנָא רֶעייז זיִא סָאד ןּוא םָּלִחַה הזו

 ,ןוהמ ּוצ תושעל
. | 

 טינ יוז םָעוו טציִא ןוא רֵצָּב אל הָתַעְ
 ןויז רָעווש ּוצ םהמ

 ךיז ןֶעּבָאה ייז סָאװ ,םֶעלֵא | מזי רשא לכ
 ןענוזעב ו
 .ןּוהט ּוצ תשע

 ןהָעגּבָארַא רימָאל ו = חָדְרִנ ּהָבָה .
 ₪ ןצ

 םָתָפְׂש סָׁש 0
 ועמשי אל רֶׁשֲא

 :ּוהעְר תפש שיא

 םתא הֵוהְי ץפיו .ח

 רֶעייֵז טרָאד ןָעשימּוצ ןּוא
 ךַארּפש

 ןהָעטשרעֿפ טינ ןַעלָאז ייז סָאד

 ןוֿפ עכַארּפש יד רֶעֹנייֵא
 .ןרָעדנַא םָעד

 טײרּפשוצ ייז טָאה טָאג ןּוא .ח

 ןעטרָאד ןופ םשמ

 רָע ןופ עכעלֿפ רע רֶעּביִא ץִרָאָה לַכ ינּפ לַע
 ,דרָע רֶעצנַאג ד

 טרעהעגֿפיֹוא ןַעּבָאה ייז ןוא ולד

 .טדַאמש יד ןֶעיֹוּב וצ | :ריעה תונבְל
 םּורַאד .ט ןֵּכ לע .ט

 היִא ןעֿפורעג ןעמ טה לבב המש ארק
 ב ןַעמָאנ | שרכש ₪: ו

 טרָאד לייוו םש יִּכ

 הֹוהְי ללב

 רֶעצנַאנ רֶעד ןופ עכַארּפש יד = ץֶרָאָה לַּכ תפש
 ,דרֶע | ובוב וג | :

 יז רָע טָאה טרָאד ןוֿפ ןּוא הוי םציפה םֶּׁשִמּ
 טיירפשוצ

 ןופ עכעלֿפרֶעּבָא יד רעיא +ץֶרֶאָה לָּ יִּפ לע
 .ררָע רַעצנַאג רעד

 טשימוצ טָאנ טָאה

 29 .אי ,חנ ,תישארב

 2 תדלות הלא ןעטבעלשעג יד ןֶענעז םָאד .י םש תדלות הלא .י
 :םש ןופ

 טרָעדנוה ןָעווָעג טלא זיא םש הנש תאמ ןֵּב םש
 יד י - ..

 ,רהָאי

 קש יא ןערַאְּבְעג טָאה רֶע ןוא דשכפרא תא דלווו
 רשכפרַא

 .טּולֿפ רעד ךָאנ רהָאי ₪ לבמה .ןהלל . = רחא םיתנש
 % איו = |

 םש יחיו .או

 תֶא ֹודיִלֹוה ירחא

 רשכפרא

 הש תואָמ שמח
 ;תֹונֵבּו םיִנָּב רֶלֹוּיו

 טּבֲעלַעג טָאה םש ןּוא .אי

 ןֶערָאּבעג טָאה רֶע יו םָעדכָאנ
 דשכּפרַא

 רהָאי טרָעדנּוה ףניֿפ

 ןהיז ןֶערָאּבֲעג טָאה רֶע ןּוא
 .רַעטכַעמ ןּוא

 טָאה רשכּפרַא ןוא בי
 טּבֲעלַעג 9 . 5 8

 רהָאי גיסיירד ןּוא ףניֿפ הנש םישלשו שמח

 ;חַלָׁש תֶא דֶלֹּו

 דשכפרא יִחְיַו .גי

 תא .ודילוה יֲִחַא

 חלש
  םיִנָׁש שלש

 הע תו עבר
 ;תֹונֵבּו םיִנָּב דָלּו

 יח הלשו .די

 הנש ט םישלש

 ;רָבָע תֶא דל

 יח דֵׁשְכְַרַאְו בי

 .חלש ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןּוא

 טָאה דשכּפרַא ןּוא .גי
 טּבֲעלעג

 ןַעְרָאּבעג טָאה רֶע יוו םָעדכָאנ
 חלש

 רהָאי יירד

 רהָאי טרָעדנּוהרעיֿפ ןּוא

 ןהיז ןערָאבעג טָאה רע ןוא
 .רָעטְבְטמ ןּוא

 ֹּבֲעלֲעג טָאה חלש ןּוא .די

 רהָאי גיסיירד

 .רבע ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןּוא

 ינֹּבֲעלֲעג טָאה חלש ןוא יט | חלש יחיו .ומ

 תֶא .ודילוה יִרָחַא |
 \רָבָע

 םיִנָׁש שלש

 הש תואמ עבר
 ;תֹונֵבּו םיִנֵּבדָלֹוּיו
 רבע יחיו .זמ

 טָאה רֶע יװ םָעדכָאנ
 רבע .ןֶערָאּבעג

 רהָאי יירד

 רהָאי םרָעדנּוה רעיֿפ ןּוא

 ןהיז ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןוא
 .רעטכַעמ ןּוא

 םּבֲעלֲעג טָאה רבָע ןוא .וט



 .דימלתהו .הרומה .תרות 26

 רהאי גיסיירד ןּוא רעיפ הָנְׁשםיִׁשלׁשו עַּברַא

 .גלפ ןָערָאּבַעג טָאה רֶע ןוא | 1 ;גֶלּפ תֶא לוי

 טּבֶעלֲעג טָאה רבע ןּוא . = = רבע יחיו .
: : 

 טָאה רֶע יװ םָעדכָאנ תֶא וד לזה רח
 גלפ ןעראּבַעג גלפ

 = הָנש םישלש

 הנש ש תֹואֵמ ַּברַאְו
 : נב םינָּב דלי

 גְלפ יחיו .חי

 הש םישלש

 ער תא לו

 רהָאֹי גיסיירד

 רעיפ ןּוא

 ןהיז ןֶערָאּכֲעג טָאה רע ןּוא
 .רָעטכָעט ןוא

 טּבָעַלֶעג טָאה גלפ ןּוא .חי

 רהָאי טרָעדנּוה

 רהָאי גיסיירד

 .וער ןֶערָאּבֶעג טָאה רֶע ןּוא

 טּבֲעלַעג טָאה גלּפ ןּוא .טי ל יחיו .

 | : ירחא
 טָאה רֶע יװ םָעדכָאנ תֶא ודילוה רחא

 .וער ןֶע רֶאּבְטג וער

 רהָאי ןָעיִמ | = = םינש עשתה

 רהָאי טרָעדנּוה ייווצ ןּוא הנש םִיַתאֵמּ
 יע יע

 ןהיז ןֶערָאבעג טָאה רע ןיא ;תֹונַבּוםיִנּב דֶלֹוַו
 .רעמכַעט ןּוא

 טּכֶעלֲעג טָאה ּוער ןּוא .כ ער יִחָיַו .כ

 ראי גיסיירד ןוא ייווצ נָׁש םישלָש םיתש

 .גורש ןַערָאּבֲעג טָאה רֶע ןוא ;} : נורש תא דלי |

 טּבֲעלַעג טָאה ּוער ןּוא .אכ וער יחיִו .אכ

 טָאה רע יוז םעדכְאנ | 8 ודילוה ירחא
 ןֶערָאּבַעג גורש

 רהֶאי ןֶעּבעיז םיִנָׁש עבש

 הנַש םִיַתאֵמּו

 : תֹונֵבּו םיִנּב דלי

 גורש יחיו .בכ

 הנָׁש םישלש

 | ; רו תא לו

 טּבֲעלַעג טָאה גורש ןּוא .גכ | גורש יחיו גב

 גורש ן

 רהָאי טרעדנּוה ייווצ ןּוא

 ןהיז ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןּוא
 .רֵעטכָעמ ןּוא

 טּבעלעג טָאה גורש ןּוא .בכ

 רהָאי גיסיירד

 .רוחנ ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןּוא

 ןעמּונֲעג ךיז םישנ םֶהָל רוחנו

 .אי ,חנ ,תישארב

 טָאה רע יװ םָעדכָאנ| תֶא ֹודיִלֹוה יִרֲחַא
 רֹוחנ ןֶערָאּבַעג | רֹוחנ

 רהָאי טרָעדנּוה ייווצ הנש םִיַתאָמ
 ד

 ןהיז ֶערָאבעג טָאה רֶע ןּוא ; תֹונֵבּו םיִנּב דל
 .רעטבעמ ןּוא

 רוחנ יחיו .דכ טּבֶעלעג טָאה רוחנ ןּוא .דכ

 רהָאי גיצנַאװצ ןּוא ןָעיינ הָנָש םיִרשעועשת

 : חרת תֶא דֶלֹוּיו

 רוחנ יחיו .הכ

 תא ודילוח יִרֲחַא

 ר |
 רהָאי ןהָעצניינ הנש הֵרֹׂשָע עַׁשְּת

 רהָאי טרָעדנוה ןּוא הנש תאמו

 4 ןֶערָאּבעג טָאה רֶע ןיא ; תונבּו םיִנּב לוי
 רֶעטכֶעמ ןּוא

 טבעלענ טָאה חרת ןּוא .וכ

 .חרת ןֶערָאּבַעג טָאה רֶע ןוא

 .טּבעלעג טָאה רֹוחנ ןּוא .הכ

 טָאה רֶע יװ םִעדכָאנ

 חרת ןֶערָאּבעג

 חרת יחיו .וכ

 הנש םיעבש

 םָרְַא תא דל

 ןָָה תֶאורֹחנתֶא
 תדלות הלאו .זב

 חת = |
 תא דיִלֹוח הרה

 רֹוהנ תא ברא

 ןרה תֶאְ
 .טול ןֶעראּבעג טָאה ןרה ןּוא :טול תֶאדילוה ֶרַהְ

 ןעברָאטשַעגזיִא ןרה ןוא חכ = ןרֶח תֶמּיַו .חב

 רֶעמָאֿפ ןייז חרת רֶא5 ויבא חרת ינפ לע

 דנַאל:סטרּובעג ןייז ןיִא ותדלומ ירא

 : םידשּכ רואכ

 רהָאי .גיצבעיז

 ,םרבא ןֶערָאּבעג טָאה רָע ןוא

 .ןרה ןּוא רוחנ

 ד ןֶענעז עזעיד ןּוא זמ
 :חרת ןוֿפ רעמכעלשג

 ,םרבַא ןֶערָאּבעג טָאה חרת
 ןרה ןּוא .רוחנ

 .םידשּכ רּוא ןיִא

 | ריטפמ

 ןַעּבָאה ,רֹוחנ ןּוא םרבַא .טנ| םָרבַא קיו .טכ
 .ןעיורפ
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 ם'םרבַא ןוֿפ ןֶעמָאנ רעד םָרב8 תֶׂשֵא םֵׁש
 ירש (זיִא) יֹורֿפ ירש

 ס'רוחנ ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןוא| 'חנ תשא םֵׁשְו
 ,הּכלמ -- יֹורֿפ | הכלמ

 ,ןרה ןופ רָעטכָאמ יד ןרה תַּב

 ָּכְלִמ יִבֲא
 :הִִָּי יִבֲאו
 הררי

 :דָלְוהָכ ןיא
 חרת חקיו .אל

 ןיז = ֹּנְּב םֶרְבַא תֶא
 ,ןהוז ס'ןרה טול ןוא ןְרָה ןּב טול תא

]1 

 הפלמ ןוֿפ רֶעַמָאפ רֶעד

 .הּכסי ןוֿפ רַעטָאֿפ רָעד ןוא

 ןֶעוועג זיא ירש ןּוא .ל
 זָאלרעדניק

 .דניק ןייק טָאה יז --

 ןעמּונעג טָאה חרת ןּוא .אל

 םרבַא ןהוז ןייז

 לעְקנָע ןייז ונּב ןֵּב

 ותל יִרָש תֶאו
 ב רָבא תשא
 ָּתִא ּואָצ
 םידׂשַּכ ראָמ
 ,ןענּכ דנַאל ןייק ןהָעג וצ םּוא ןענּכ הֵצְרַא תַבָלָל

 ןח דע ואב
 :םש ובשיו

 ,ירש רונש ןייז ןּוא

 יז םימ םיֹורַא ןֶענֶעז ייז ןוא

 םירשּכ רּוא ןוֿפ

 ןרח זיּב ןעמּוקעג ןענעז ייז ןּוא

 טרָאד ךיז ןַעּבָאה ןּוא
 .טצֶעוַעּב

 ןעוועג ןֶענַעז סט ןוא יגל חרת ימי ּווְהִּיַו .בל
 הרת ןוֿפ גָעטְסנֶעּבַעל יד

 רהָאי ףניֿפ םינש שמח

 ,רהָאי טרָעדנּוה ייווצ ןּוא הנש םיִתאַמּו

 :ןרחּב חרת תַמִיַו ןעּברָאמשַעג זיִא חרת ןּוא
 .ןרח ןיִא לש } -ןש שוש

 .ו ,חנ--דנ וחיעשי :הרטפה

 בי  .ּךְל ףַל
 הָוהְי רמאיו .א

 וצ םרבא לא

 טנָאועג טָאה םָאנ ןוא .א

 :םרבא 5

 ,םרבַא ןהוז ןייז ןופ יורפ יד

 םרבַא חקיו .ה

 7 .בי ,אי ,ךל ךל ,חנ ,תישארב

 ריד הָעג ָךל ְךל

 דנַאל ןייד ןוֿפ ָךַצְרַאֵמ

 טרָא סמרּוּבֲעג ןייד ןוֿפ ןּוא ּתַדַלֹוִּמּ
 זיוה סרעטָאֿפ ןייד ןופ ןּוא ףיבא תיבמו

 ,דנַאל סָאד ןיא ץֶראַָה לא

 .ןעזייוו ריד לעוו ךיא עכלֶעוו : ךארא רשא

 ןעכַאמ ךיד לָעוו ךיא ןּוא .ב השעאו ב

 ,קלָאֿפ ןָעסיורג ןייֵא ּוצ לוד יונל

 ,ןֶעשנֶעּב ךיד לָעו ךיִא ןּוא רָב
 ןעכַאמ סיורג לָעװ ךיא ןּוא

 ; ןעמָאנ ןייד
 (םּוצ) ןייז טסלָאז ּוד ןּוא

 (1 .ןעגַעז
 ענק לָעװ ךיִא ןּוא .ג

 ךמׁש הָלְדַנֲאו
 ;הָבָרְּב הָיְהְ
 הָבְרָבֲאַו .ג
 ,ךיד ןַעשנֲעּב  סָאװ יד ףיכרבמ

 ךיד טכּולפ סֶע רֶעװ ןוא ףללקמו

 .ןעבּולפ ךיִא לַעוו | רַאָא

 טשנעּבעג ןֶעלעװ סֶע ןּוא ףב ּוכרבנו
 ךיד ךרּוד ןֶערֶעו תֹהפְשִמ לפ

 ."רָע רעד ןופ ןעילימַאֿפ עלא | הָמָדֲאָה *

 רבא ל
 לא רָבד רֶׁשֲַּ

 ,ןֶעגנַאגֲעג זיִא םרבא ןּוא .ד

 םהיֵא ּוצ טָאה טָאג יוו
 ,טדָערעג הוהי

 םהיֵא טימ זיִא םול ןוא טול ותא ליו
 ;ןעגנַאגעגמימ 0

 ׁשֹמֲח ןֶּבםֶרֶַאו
 ָנׁשםיִעְִׁושיִנְׁש
  ןֶָחמ ותא

 ףניֿפ ןָעוועג זיא םרבַא ןּוא
 ,טלַא רהָאי גיצּבעיז ןוא

 כנא סיֹורַא זיא רֶע ןָעוו
 .ןרח ןוֿפ

 ןעמּונַעג טָאה םרבַא ןוא .ח

 ירש יֹורֿפ ןייז | תשא יֵרָׂש תא

 ,טול ןהוז סרעדּורב ןייז ןוא ויחא ןֵּב טול תאו

 ,ןָעגָעמרְעּפ רָעיז רָאג ןוא  םשוכר לַּכ תֶאְ

 .גנושנָעּב א (1
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 | ,טֵנָאמרֶעֿפ ןַעּבָאה ייז סָאװ | ושכר רשא

 ,ןָעְנָאזרְעּפ יד ןוא שפנה תֶאְ

 ,ןרח ןיא זז 7% ל" ןעּברָאװרע ןעּבָאה יז עכלַעװ  ןרחב ּושע רֶׁשֲא
 ןעגנַאגענסיורַא ןֶענעז ייז ןוא ואציו

 ןהָעג ּוצ םּוא תַבָל

 ;ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא ןענּכ הצרא

 ןעמוקעג ןענָע יז ןוא | ואביו

 .ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא : ןַענּכ הָצרא

 םֶרְבַא רבעיו ו
 זר
 םכש םוקמ דַע

 הרומ ןולא דע

 ?ברּוד זיִא םרבָא ןּוא רו
 ןעגנַאגעג |

 7 דנַאל סָאד

 ,םכש טרֶא םָעד זיּב

 לַעדלָעװ;ןעכייֵא םָעד זיב
 ,הרומ

 ינענּכ רעד ןּוא ינענכהו

 סלָאמַאד (טנהָאוועג טָאה) ;ץֶרֶַּב א
 .דנַאל סָאר ןיא ;ןד +

 ןעיוועב ךיז טָאה טָאג ןּוא .ז הוהי אריו ג

 םרבַא ּוצ םרבא לא

 22 = :טנָאזְעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 רעדניק ענייד בערל

 ןֶעּבעג ךיִא לֶעו ןתא
 .דנַאל םעזיד תאֹּזַה ץֶרֶאָה תא

 ןעמרָאד טיֹוּבֲעג טָאה רֶע ןּוא םש ןביו

 1, רַאטלַא'נַא חּבומ
 ,טָאג ּוצ הֹוהיִל

 םהיִא ּוצ ךיז טָאה רֶעכלעו ;ויָלֲא הֶאְרִּנַ
 .ןֶעזיוועּב

 העי טָאה רֶע ןּוא .ח םֵׁשִמ קתעיו .ח
 (טלָעצ ןייז) (+ ןָעְָארמְעג

 ,גרַאּב םוצ טרָאד יא הָרָָה
 ,לא תיב ןוֿפ טייז:ןַעגרָאמ ןיִא = לא תיבל םִדקִמ

 6 ןקנָאלשעגֿפױא טָאה רֶע ןּוא
 : טלֲעצ ןייז

 .טיירּבַעגסיוא (2

 הָלָחֶא טו
 .טקּורֲעגבָא (}

 ןֶעוו אובל ביִרְקִה

 .בי ,ךל ךל ,תישַארב

 טײשדנָעװָא ןוֿפ לא תיּב  םִיַמ לֶא תיֵּב

 ,טײז?ןעגרָאמ ןוֿפ יע ןּוא םֶדְקִמ יַעָהְו

 םיֹוּבֲעג טרָאד טָאה רֶע ןּוא םש ןביו

 =  רַאטלַאנַא חָּבומ
 ,טָאג ראפ הוה

 ןעפורעגנָא טָאה רֶע ןּוא
 .ןעמָאנ םעמָאג

 ,טזיירֲעג טָאה םרבא ןּוא .ט

 ;הָוְי םֵׁשְּב אָרְקו
 םרבָא עַּסִיַו .ט

 גידנעזייר רָעטייוו רָעמיִא ( סנו ולה

 .טיישןעדיז ךָאנ : הָבְגַנה

 רֶעגנּוהַא ןַעוועג זיא סֶע ןּוא .י בער יִהְַו -י
 ,דנַאל סָאד ןיא ץֶרֶאַּב

 ןעגנַאגעגּבָארַא זיִא םרבַא ןּוא םרבא דֶריו

 | םירצמ ןייק הָמיִרְצִמ

 ,ןענהָאװ וצ טרָאד םָׁש רוגל

 רָעגנּוה ראל סָאד ןיא בי רָב רעד ןֶעווֲעג זיא רעש ןעד | בערה דבכ יִּ

 רֶׁשֲאַּכ יהיו .אי
 (ןַעווֲעג זיא םִע) ןּוא ..אי

 טנעהָאנ זיִא רֶע
 ,םירצמ ּוצ ןַעמּוקֶעג

 טנָאזעג רע טָאה רמאיו

 וְּׁשִא יֵרָׂש לֶא
 יתעדי אֵנ הנה

 ןוֿפ יורפ א שזיּב ּוד זַא| תפי הָׂשֶא יִּכ
 ןעהָעזנַא םענעש |: תֶא הָאְרַמ

 זַא ,(ןייז טעו םע) ןּוא בי אָ ִ הָיָה .בי
 ןהַעז לוד ןעלֶעוװ םירצמ יד םיר מה ךתא

 :ןעגָאז ייז ןָעלָעו ורמאו

 תאז ותשא

 יא ור

 :ירש יורפ ןייז ּוצ

 ,סייוו ךיא ,ךָאד הָעְז =

 ,יורפ ןייז זיא עזיר

 ,ןַעגָאלשרַער ךימ ייז ןעלַעוו

 .ןָעייר 6 .ןהָענ (



 יח תאו
 אָנ יִרְמִא ג
 תא יִתְַא
 יל ביי ןעֶמל
 ףרובעב
 ִׁשְפַנ הָתִַחְ
 דלל

 אוב יהו .די
 | םֶרְבֲא

 המירצמ
 םיִרַצְמַה ּואְרָיַו
 הָשֶאַה תֶא

 : דאמ איִה הפי יִּכ

 התא ּואריְו .ומ

 הער יִרָש
 הָתא ללה
 העְרּפ לֶא
 הָשאַה חַּקְּתַו
 :הערפ תיֵּב

 ביטיה םֶרֹבֲאְלּו .וט

 ּהרובעב

 ול יחיו
 רֵקַבּו ןאצ

 םיִרֹמֲחַו
 יִדָבַעַו
 תחפשו

 ;םיִּלַמְנּו תנתַאְו
 הָוהְי עַּגניו .זי
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 .ןעבעל ןעזָאל ךיד ןּוא

 | ,ךָאד גָאז .גי
 ,רעטסֶעוװש ןיימ טזיּב ּוד (זַא)

 םּוג ןייז רימ לָאז סע םּוא

 ,ןעגָעווטניײד ןוֿפ

 ןֶעּבעל טָעװ ָעלֶעעְז ןיימ ןוא

 .ריד ּבעילוצ

 .ינש

 ןעמּוקֲעג זיא םרבא יוו ןוא .די

 ,םירצמ ןייק

 ןהָעזרֲעד .םירצמ יד ןַעּבָאה

 ,יורפ יד

 .ןַעש רהע זיִא יז סָאד

 ןהָעזַעג יז ןֶעּבָאה סֶע ןּוא .ומ

 ,ןעמשריֿפ ם'הערפ

 טמהירֲעּב יז ןָעּבָאה ייז ןּוא

 ,ץהערּפ רַאֿפ

 ןעמּונַעג זיא יורפ יד ןּוא
 ןערָאװעג

 .זיוה ס'הערּפ ןיא

 רָע טָאה ן'םהרבַא ןּוא .ּוט
 ןָאהמעג סֶעמּונ

 עו טערהיִא ןוֿפ

 םהיא ייב ןַעווֲעג זיא סֶע ןּוא

 היפדניר ןּוא ףָאש

 ןֶעלוע ןּוא

 טכענק ןּוא

 ןעמסניד ןּוא

 .ןעלעמַאק ןוא ןֶענילעזַע ןּוא

 טגָאלּפעג טָאה טָאג ןּוא .זי

 ,ךל ךל ,תישארב 99 .גי ,בי

 ן'הערּפ הערפ תא

 ,ןַעגָאלּפ עסיורג (םימ) | = םיִלֹדְג םיִעננ

 זיוה ןייז ךיוא ןּוא תי תאו

 ירש ןָעגְעוו ירש רַבְּד לע

 .ילרפ ס'םרבַא , םֶרְבֵא תשא

| : 
 ןַעֿפּורֶעג טָאה הערפ ןּוא .חי העְרפ אְרקיו .חי

 ץםרבַא םֶרֶבַאְל

 :טגָאזעג טָאה ןּוא | רמאיו

 רימ סָאד וטסָאה סָאװ יִל ָתיִׂשֲע תאז הַמ
 ? ןָאהטַעג < א דא א )ר
 טינ רימ ּוטְסָאה םורַאװ יִּל תדגה אל המל
 ,טגָאזעג = וי =
 ? יורפ ןייד זיִא יז א :איה ךתשא יִּכ

 ְָרַמָא הָּמָל שי
 איִה יִתְחֲא
 יל ּהָתֹא חַּקאְ

 ;טגָאזעג ּוטסָאה םּורַאװ .טי

 רָעטסַעװש ןיימ זיא יז

 ןעמּונֲעג רימ יז ּבָאה ךיא ןּוא

 ;יורפ ַא ראפ הֵׁשֹאְל
 א * }

 5 שנ , + -: ,טציִא רֶעּבָא הֵּתַעַו

 ,יורפ ןייד תא םִא | ְךְֶּׁשִא הָנִ
 ו חק
 ןַעלהָאֿפַעּב טָאה הערפ ןּוא .ב הערפ וילע וציו -ב

 וא ןעגעוו 20 דצ

 .הָעג ןּוא םהָענ

 | ןעשנעמ םיִׁשָנֲא

 (+ טיילגעּב ןָעּבָאה ייז ןּוא וחלש

 ותשא תאְו ותא

 ;ול רֶשֲא ל תֶאְ

 יורפ ןייז ןוא םהיא

 .םהיִא ייּב סָאװ םָעַלַא ןוא

 יי

 (ֿפיֹורַא) זיִא םרבַא ןוא א םרבא לַשיו .א
 = ,םירצמ ןוֿפ םירצממ ןעגנַאגעג \ ו

 ,יֹורֿפ ןייז ןּוא רַע ּתְשְִ אוה

 טָאה רֶע סָאװ םָעלַא ןּוא ול רֶשֲא לֵכְ
 ,טַאהֲעג

 .טקישֲעגקַעװַא (1
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 ומע מולו
 לו בנה
 ןָעוועג זוא םרבַא ןוא .ב דאמ דֵבַּכםֶרבאו .ב

 ךייר רהָעַז
 הקמ
 . בָהְזבּו ףֶסֵּכַּב

 ןעגנַאגעג זיא רע ןוא 3 עמ ליו .ג
 (: זייוונֲעגּוצ ₪

 . ,טול ךיוא םהיֵא טימ ןּוא

 .םייז?ןעדיז ךָאנ

 ,היֿפ ןיא

 .דלָאג ןיא ןּוא רָעּבליז ןיִא

 - טייטןעריז ןוֿפ בננמ

 ,לא תיֵּב זיב לא תיֵּב דעו

 ,טרָא םָעד ויב םוקמה דע
 ןָעוועג זיא טלָעצ ןייז ואוו םש הי ה רֶׁשֲא } די

 הלָהא

 לא תיּב ןעשיװצ לא תיֵּב ןיֵּב

 .יע ןעשיווצ ןוא י יעה ןיֵבּ

 ,רַאטלַא ןופ טרֶא םוצ ר חּבְזִּמַ םוקמ לָא .ד

 טרָאד טָאה רֶע עלו םש השע רשא
 ש שר ןצ שר

 טכַאמעג

 ,לָאמ ןָעטשרֶע םּוצ הנשארב
 ב טי

 טרָאד טָאה םרבא ןּוא םרבא םש ארקיו
 ןַעֿפורַעגנָא ו
 - .ןעמָאנ סָעמְאג :הוהי םשב

 .ישילש

 טול ייּב ךיוא ןּוא .ה טולל םנו .ה

 ,םרבַא טימ טהָענ רַעכלָעװ םרבא תֶא ךלהה

 ןעווֲעג זיִא היה
 רקבּו ןאצ
 : םיִלֲהאֹו
 םֶתֹא אָׂשִנ אלו יו

 היפדניר ןּוא ףָאש

 .ןעמלעצ ןּוא

 ייז טָאה דנַאל סָאד ןּוא .ו
 (? ןַעגָארמַעג טינ  ץֶרָאָה

 ,ןעמַאזוצ ןְעניֹואוו ּוצ ודחי תַבָשְל

 זיא ןענעמרָעֿפ רָעייז ליוו בר שור היה יִּכ
 עיפ ןַעווֲעג

 .ןֶעוועג גּונֲעג םינ (5 .ךָאנ ןעזייר ענייז ךָאנ (

 ולכי אלו

 גי ,ךל ךל ,תישארב

 טנָאקעג םינ ןַעּבָאה יז ןּוא

 | .ןעמַאװצ ניאו | :ודחי תֶבֶׁשְל

 םיִר יִהָי 3
 ןופ ןעטריה יד ןעשיווצ(| = הנקס יער ןיִּב

 היפ ס'םרבָא | םרבא

 טול הנקמ יער ןיִבּו
 .יזרפהו ינעְנּבַהְ

 טיירטש ןָעווֲעג זיא סֶע ןּוא .ז

 ןעטריה יד ןעשיווצ ןּוא
 ;היֿפ ס'טול ןוֿפ

 יזירפ רעד ןּוא ינענּכ רֶעד ןוא

 .ןיא טניֹואוועג ןַאד ןֶעּבָאה :ץֶרֶאַּב בֵׁשֹי זַא
 .דנַאל סָאד |

 טנָאזֲעג טָאה םרבַא ןּוא .ח םֶרְבא רמאיו .ח

 :םול ּוצ מול לא

 .םיירטש ןייק ןייז םינ לָאז הבירמ יִהְת אֵנ לא

 ,ריד ןּוא רימ ןָעשיווצ ףניבו יִניֵּב

 ןעמריה עניימ ןָעשיווצ ןּוא יער ןיבו

 ,ןעמריה ענייד ןָעשיווצ ןּוא ףיעְר יב

 --ןעשנעמ ןָענֶעז רימ לייוו יח ני
 .רעדירּב + ונחנא

 ךָאר זיִא דנַאל עצנַאג סָאד .ט ץִראָה לב אלה .ט

 = ,ריד רַאֿפ ףינפל

 ;רימ ןּופ ךָאד ךיז דייש יִלֲעַמ אנ דֶרַּפִה

 סקניל טסהָעג ּוד ּביֹוא לאמשה םא

 ,סטכֲער ןהָעג ךיא לָעו הָנְמיִאְו

 ,םטכָער טסהעג ּוד ּביֹוא ןּוא ןימיה סאו

 .סקניל ןהָעג ךיִא לָעו ;הָליֵאְמׂשַאו

 ךיז טָאה טול ןּוא .י| תֶא טול אָשיו .י
 (ט טקּוקֲעגמּורַא | ויניע

 ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןוא = | אריו

 ,ןררי ןופ זיירק ןעצנַאג םָעד דרה בכ לַּכ תא

 ?רעסַאװ ץנַאג זיִא רֶע םָה | הכשמ הלב יּב
. 

 (?ר ךייר

 .טָאה טָאג רעב - הָוהְי תחש יִנָּפְל
 ןַעּברָאררַעֿפ

 .ןַעגיֹוא ענייז ןֶעּביֹוהֲעגֿפיֹוא טָאה רֶע (:
 .טרֶעסֶעווֲעּב (*
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 הרמע ןּוא םֹורס הָרֹמֲע תאוסדםתא

 סעטָאנ יװ (ןֶעווֲעג םִע זיִא) | הֹוהי ןנכ
 ,ןעמרָאג +

 -- ,םירצמ דנַאל סָאד יוו םירצמ ץיִראַּכ

 : רעצ הָכאּב

 מול ול רַחְבִּיַו .אי

 .רעצ ןיא טהָעג ןעמ ּואוו

 ךיז טָאה טול ןוא .אי
 ליורו

 םדקמ טול עסיו

 ודרפיו

 וא לכ
 בשי םרבא -בי

 ג
 בשי מולו

 .רָבָּנַה -

 ןוֿפ טזיירעג טָאה ה טול ה ןּוא
 (לֶא תיּב) טייזןעגרָאמ

 טָעדיישעג ךיז ןַעבָאה ייז ןוא

 ; ןרָעדנַא ןּוֿפ רֶענייֵא

 טניווועג טָאה םרבָא .בי

 ,ןענפ דנַאל סָאד ןיִא

 טניֹואווֲעג טָאה םֹול ןּוא

 ,זיירק םָעד ןופ טעטש יד ןיִא

 בם אש ה 0 ה טלָעצ ַא טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא

 םֹורס ןוֿפ ןעשנעמ יד ןּוא .גי םדכ ישנו < ,גי

 םיאטחו םיער

 1 : דֹאמ .הוחיל
 6 רַמֲא הוהיַו .די

 וי עטכעלש רהע ןענעז
 טָאג ןַעגעג עגידניז

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .די

 ,םרבַא ּוצ םֶרְבַא

 ךיז טָאה טול יװ םַעדכָאנ טול דרפה ירחא
 ריישע ו אשי טד

 ירה :םהיִא ןיֿפ ּכִעַמ

 ןעגיֹוא ענייד ףיוא ךָאד ביוה + ְךיִנָׁש אנ אש

 םקָמַה ןֶמ האָר
 םש הָּתַא רֶשֲא

 בנו הנ
 :הָּמִיו הָמְדקָ
 דנַאל עצנַאג סָאד לייוו .מ ץְראָה לָּכתֶאיִּכ .ומ

 ָאר הא רֶׁשֲא
 הּגנֹּתִא ּףל

 ,טרָא םָעֹד ןופ הָעְז ןּוא

 ,טסיּב ּוד ּואוו

 ?ןַעדיז ןּוא ?ןַעדרָאנ ךָאנ

 ;םייז:דנֲעװָא ןּוא ?ןַעגרָאמ

 ,טטהעז ּוד סעכלַעװ

 ןַעּבעג ריד סֶע ךיא לָעוו

 41 .די ,גי ,ךל ךל ,תישארב

 קמא ניר ןוא רו
 ; םֶלוע דַע

 תֶא יִּתְמַשְו .וט
 .גיבייא ףיֹוא זיב

 >< לָעװ ךיא ןּוא ומ

 רע ןוֿפ ביוטש יוו (לעיֿפ | | .ץראה רע

 טָעוו שנֲעמ ַא ּביֹוא ,סָאד שיא לכוי םא רֶׁשֲא
 ןֶענֶעק

 ןופ ּביֹוטש םִעד לע רַפָע תא תו
 ,ררָע רֶעד ץֶרַאָה

 ..ןֶערֶעװ טלהֲעצַעג ,הֵנֵּמִי ךעְרז םַג ךיוא ןעמַאז ענייד םָעו ,ה |
 ,ףיוא הָעמׁש .זי םוק זו

 דנַאל סאד ןיִא םּורַא לָעדנַאװ

 .ךָאנ ןּוא גנעל ( ןייז ךָאנ
 ,טיירּב ןייז !

 סֶע ךיא לָעװ ריד ןָעד

 - ץֶרָאָּב ּךלַהְתִה
 ֵּּבְחְרִלּו ּהְָּרֶאְל
 :הָנָנִתֶא ףל יִּכ

 בגב
 טכָאמעג טָאה םרבַא ןוא .חי םֶרבַא לה .חי

 ןעמלעצ 4 :

 ןעמוקַעג זיִא רֶע ןּוא אביו

 - טצֶעוַעּב ךיז טָאה רע ןּוא בשיו

 ,ארממ לָערלָעווְָעִכייִש ןיא = = אְרְמַמ יִנלאְּב

 ,ןֹורבח ייּב (זיִא) רַעְבַלָעוו ןורבחב רשא

 טיֹוּבֲעג טרָאד טָאה רֶע ןּוא םש ןְביו

 .טָאנ רַאֿפ רַאטלַא נַא

 ,די
 ןיִא ןעווענ זיא סע ןּוא .א

 פרמַא ןּופ געמ יד

 ,רענש ןופ גונָעק רעד

 ;הָוהיַל חו

 . ר ע ּש בר

 יִמיִּב יִהיַו .א
 לֵפְרמַא = |

 ,רסלַא ןוֿפ גינעק רעד ךוירא רמְּלִא למ וירא = רעש ךלמ

 ֶלֶמ רמעְלְרדּ
 | םליע

 גיננק רעד לעדח ןיא : םיוג ךלמ לָעְדִתְ
 .םיוג ןוֿפ

 גירק א טכַאמעג ייז ןַעּבָאה .ב

 ןוֿפ גינעק רעד רמעלררכ|
 ,םליע

 המחלמ ּושע .ב

 .רהיא (1
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 .| םדס ןוֿפ גינעק סָעד ערּב טימ םדס ףלמ ערב תא

 הרמע גינעק םָעד עשרּב טימ ןּוא ֶלֶמ עַׂשְרִּב תאו
 6% ןופ

 המרא ןופ ינָעק םָעֹד בָאנש (טימ) הָמְרַא ללמ בָאְנש
 גינעק םָעד רבאמש ןּוא למ רבָאמְשו

 ,םיובצ ןוֿפ םיובצ

 ,עלּב ןוֿפ גינעק םָעֹר ןּוא .ץֵכֵּב למ

 : רעצ איִה

 ורְבְח הָלֵא לָּכ 2

 םיִדְשַה קמע לא
 :חלמה םִי אּוה

 הרשע םיִתש .ד

 .רעצ זיא סָאד

 ךיז ןַעּבָאה עלַא יד ;ג
 טלעמַאזרעֿפ

 ,םידש לָאהט ןיִא

 .םיײץלַאז רעד זיִא סָאד

 רהָאי ףלָעוװצ ,
 הָנָש

 = םעְד טנעידעג ײז ןעבָאה| = | תא ו רָע
 ,רמעלרדּכ | רמעְלְרדּב

 ןעטנהָעציירד םָעד ףיוא ןוא הנש הָרָׂשָע שלשו
 "6 ןעלַאֿפעגּבָא ייז ןענֶעז : : ודרמ

 ןעמנהעצרעֿפ ןיא ןוא .ה הָרְׂשע עַּבְרַאְּו ה
 רהָאי הנש

 רמעלרדּכ ןעמוקעג זיא = רֶמעָלרדַכ אב

 םהיא טימ סָאװ עגינעק יד ןוא | | רע יכל
 0 | ותא

 םיאפר יד יד; + חח ןעגָאלשעג ןָעְבָאה ייז ןיא  םיִאָפְר תֶא ּוכיְו
 = ,םינרק תרתשע ןיִא םינרק תרֵּתְשַעּב

 ,םה ןיא םיזּוז יד ןּוא הב םיזוזה תאו

 םימיִא יד ןּוא םימיאה תֶאו

 .,םיתירק הש ןיא = + םיתירק הָָׁשּב
 | ירה תאו :

 רעש םֶררהְּ
 אָפ לִא דע

 ירח םָעד ןּוא .ו

 ריעש גרַאּב רֶעייז ףיֹוא

 ,ןרָאּפ ליִא זי

 .טגינָעּפשעגרעריװ 0

 י ,ךל ךל ,תישארב

 ,עטסיוו רֶעד יב (טגעיל)סָאװ : ;רֵּבְרִּמַה לע רֶׁשֲא

 ךיז ןַעּבָאה יז ןוא ה ובשיו .ז
 ,קירוצ טרהֶעקַעג וע

 ןעמוקע ןְענעז יז ןוא ואביו

 ,טפשמ ןיע ןיא  טֵּפְׁשִמ ןיֵע לֶא
 = שלקה
 וכו
 הדש לַּכ תא

 יקלְמעה

 ירמאה תֶא םנו
 ןיִא .טניואוו רֶעכלֶעוו | ןצצחב בשיח

 ,שדק זיא סָאד

 ןענָאלשעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 < קלמע רלֲעֿפ עצנַאג סָאד

 ,ירמא םָעד ךיוא ןּוא

 .רמת ןצצה + רמת

 ןָעגְנַאגְעגסיורַא זיא סע ןּוא יח סדס ךלמ אציו .ח

 םורס ןופ גינָעק רעד 1
 . הרמע ןוֿפ גינעק רעד א = הְרמע למ

 = חמרַא ןוֿפ גינֲעק רעד ןּוא המדא למ

 םיובצ ןוֿפ גינעק רעד ןּוא םיובצ למ

 ,עלּב ןוֿפ גינֲעק רעד ןוא עֵלְּב למ

 ,רעצ זיִא סָאד רעצ איִה
 (:טכַאמעג ןַעּבָאה יז ןּוא םָּתִא ּוכרעיו

 יז טימ
 77 . טכַאש ַא | הָמָחְלִמ |

 םידשה קַמָעַּב

 ֶמְללְרְָּב תֶא ₪
 םָליֵע למ
 םיוג ְךֶלֶמ לָעְרִתְ
 למ לפרו

 .םירש לָאהט ןיִא

 < ףמעלרדּכ טימ .ט

 ,םליע ןוֿפ גינעק רעד

 ,םיֹוג ןּופ גינֶעק רער לערת ןּוא

 גינעק רעד לּפרמַא ןּוא
 ,רענש ןוֿפ רענש

 ןופ גינע נעק רעד ךֹוירַא ןּוא רסלא ֶלֶמ ךויראו
 -- רסלַא ₪

 םיכלמ הָעַּבְרַא
  הָשִמֲַה תֶא

 עגינעק רעיפ

 .ףניֿפ ןַעגעג

 םירש .לָאהט רעד ןּוא י
 (לוֿפ זיִא)

 65 יי.

 ..טענדרָאעג (1
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 רמח \ תא

 וסניו

 הרמָעו םדס ףלמ

 הָמָש ל
 יִָאש ה
 : וס הָרְ
 וחקיו .אי

 שכר לכ תא

 הרמעו םדס

 םֶלְבַא ַּב תאו

 : וכלי
 טול תֶא ּוחקיו -בי

 ושכר תאו

 םֶרְבַא יחא ןּב

 וכל
 ;םֹדְסִּב בֵׁשֹי אּוהְו

 טילפה אביו .גי

 דגי
 ירְנִעָה םרְבְַל
 ןכש אּוהְו

 נא
 יִמֲאָה אָרְמַמ
 ֹּכְׁשֶא יִחֶא
 ר יח
 םהְ
 םֶרֶבא תירב יל
 םרבַא עמו .ה
 יָא הָּבׁשניִּ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,רֶעּבירג

 ; רעּבירג;טלַאֿפסַא

 ןעֿפָאלטנֶע ןֶענֶעז סֶע ןּוא
 הרמע ןּוא םודס ןּוֿפ גינעק רעד

 ןעטרָאד ןֶעֹנַעז ייז ןוא

 ,ןעלַאֿפעגנײרַא
 ענירּביִא יד ןוא

 .ןַעֿפָאלטנַע גרַאּב םּוצ ןענֶעז

 ןעמּונעג ןַעּבָאה ענֶעי ןוא אי

 ןעגעמרָעֿפ ןעצנַאג םעד

 הרמע ןּוא ןוֿפ םורס

 ,זייפש ערָעייז רָאג ןּוא

 .ןַעגנַאגעגקעװַא ןענעז ייז ןוא

 טול ןעמּונֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .בי

 ,ןַעגעמרַעֿפ 2 ןייז טימ

 ,ןהּוז םרָעדּורּב ס'םרבַא

 ,ןַעגנַאגעג קָעוַא ןֶענֶעֶז ייז ןוא

 .םרס ןיא טניואוו רֶע ןֶעד

 ןעמוקעג זיא םִע ןּוא .גי
 רענעֿפָאלמנַא רעד

 (סָאד) טלהעצרעד טָאה ןּוא |

 ,ירבע םָעד םרבַא

 טניואוו רֶע ןּוא

 לערלעװ:ןַעכייַא ןיא

 ,ירמא רעד ארממ ןוֿפ

 לּכשא ןוֿפ רָערּורּב רעד

 ,רנע ןוֿפ רֶעדּורּב רֶעד ןּוא

 ןענָע יז ןּוא

 .םרבַא ןוֿפ רֶענֶעמ םָעדנּוּב

 | ,טרָעהַעג טָאה םרבא זַא .די

 זיא רֶערּורּב ןייז סָאד
 | ,ןַערָאװעג ןעגנַאֿפעג

 םֶהיֵלֲע קלָחיַו .וט -

 48 י ,ךל ךל ,תישארב

 טַענֿפָאװַעּב רֶע טָאה

 ,עטּביִאֲעג ענייז

 קר
 יָכיִנֲח תֶא

 ותיב יִדיִלי
 | שלשו רשע הנמש

 | תואמ

  ןּד דע ףדְר

 ,ענֲערָאּבַעג;זױה ןייז

 ןהֲעצטכַא טרָעדנּוה יירד

 (ןַאמ)
 .ןד זיּב טגָאיֶעג טָאה רֶע ןוא

 טלייטרעצ ךיז טָאה רֶע ןּוא .וט
 (ןעגָעוװ ענעדעישרַעֿפ ןיא)

 יז ,טכַאנ ייּב הָליֵל
 ,טכַענק ץנייז ןּוא רָע וידבעו אּוה

 ,ןעגָאלשעג ייז טָאה רֶע ןּוא | םֵּכיו

 טגָאיַעג ייז טָאה רֶע ןּוא םפדריו

 ,הבוח זיב הבוח דע

 (טנעיל) עבלַעו רשא

 קֶשַמדְל לאֹמְׂשִמ
 יי בשיו .ומ

 ׁשְברה לָּכ תֶא
 ויחא טול תֶא םִנ

 ושכר
 בישה

 םישנַה תֶא םַו
 םָעָה תא

 םדְס ֶָלִמ אַ
 = אצל
 ובוש ירחא
 תא תוכחמ

 רמעלרדכ
 - םיִבָּמַ תאו

 ותא רֲֶׁא
 הוש קמע לא

 .לָאהט:סגינעק סָאד זיא סָאד : ךלמה קמע אוה

 .קשמר ןּופ סקניל

 :קירוצ טָאה רֶע ןּוא .וט
 טכַצרּבַעג

 נער ןעצנַאג םָער

 טול רעדּורב ןייז ךיוא ןּוא

 ןעגעמרַעֿפ ןייז ןוא

 ,טכַארּבעגקירּוצ רֶע טָאה

 ,ןֶעיֹורֿפ יד ךיוא ןּוא

 - .קלָאֿפ סָאר ןוא

 םורס ןוֿפ גינעק רעד ןּוא .וי
 ןעגנַאגעגסיֹרַא זיא

 ,ןעגעקטנַא םהיא

 ךיז ןערהעקקירּוצ ןייז ךָאנ

 | .ץרמעלרדּכ ןעגָאלש ןוֿפ

 ,עגינעק יד ןוא

 = ןעוועג ןענע) עכלעוו
 ,םהיא טימ

 -- ,הוש לֶאהמ ןיא



 .דימלתהו הרומה תרות 44

 קדצ יִּכְלַמּו .חי
 םֶלָש למ
 איצוה

 ויו םחל
 ןהכ אּוהו

 לע לֵאָל
 ּוהְכָרְביַו .שי
 .רֵמאַֹו

 םֶרבַא ָךּורַּ
 ןוילע לאל
 ראו סימש הק
 ןוילע לא ְךּורַבּו .ב

 ךירצ ןגִמ רֶׁשֲא

 קדצ יּכלמ ןּוא .חי

 םלש ןּוֿפ גינעק רעד

 טכַארּבעגסיֹורַא טָאה

 ;ןייוו ןוא םיורב

 רעטסירּפ ַא ןָעווָעג זיא רֶע

 .טָאג ןעטסבָעה םּוצ

 .םהיֵא טָאה רֶע ןּוא .ש
 טשנֶעּבעג

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 םרבַא ןייז לָאז טשנֶעּבַעג

 טָאנ ןעמסכעה ןוֿפ

 לָעמיה ןוֿפ -ַעֿפֶעש רע +
 ,דרֶע ןּוא

 טָאג זיִא טּביֹולֲעג ןּוא .ב
 ,רָעטסכַעה רֶעד

 ןַעּבֲענֲעגרַעּביא טָאה רֶעבלֶעוו
 דנייפ ענייר

 .דנַאה ןייד ןיא ךדיב
 הו
 םהיא טָאה (םרבַא) רֶע ןּוא ןל ןתיו

 ןעבעגעג
 .סלַא ןופ לייהט עטנהעצ א ;לֹּכִמ רֵׂשֲעַמ

 .ישימח

 םודס ןוֿפ גינעק רעד ןּוא .אכ | למ רֶמאֹּיַו .אכ
 טנָאועג טָאה | םדס

 :םובא וצ |  םרבא לא
9:7 | 

 ןֶענָאורֲעּפ יד רימ ביג שפנה יל ןת

 .ריד טהָענ ןעגעמרַעֿפ םָעד ןוא | ; ףל ח ק שָברַהְ

 = טגָאזֲעג םרבַא טָאה .בכ םֶרְבַא רַמאיְו .בכ

 :םודס ןּופ גינעק םּוצ םדס ףלמ לא
 ול ככ לא
 . ןעּביֹוהעגּפיֹוא ּבָאה ךיִא ידי יתמרה

 (+ דנַאה ןיימ

 ,(הוהי) םָאנ ּוצ הָוהְי לא

 ,טָאג רעטסכַעה רעד ןוילע לא

 לעמ'ה ןוֿפ רַעפְטש רעד :ץֶרָאְו םימש הנק
 ,ררע ןּוא

 .ןֶערָאװשעג ּבָאה ךיִא (1

 .ומ ,די ,ךל ךל ,תישארב

 טינ לָעװ ָךיִא סָאר) .גנ
 םירָאֿפ א ןוֿפ (ןעמהֶענ

 ןעמיר:ךּוש א זיב

 טוחמ םִא .גכ

 לענ ףורש דעו

 טרָעהַעְג סָאװ סָעַלַא ןופ א חַקֶא םִאְו
 ,ריד ּוצ ְךֶל רשא לָבמ

 ןענָאז טינ טסלָאז ּוד ןּוא רמאת אלו

 ְִרַׁשעה יִנֲ טכַאמָעג ךייר ּבָאה ךיִא
 :םרבא תא .םרבַא םָעד |

 ידעְלּב .דכ

 ּולְכַא רֶׁשֲא קר

 ,רימ רֶעסיֹוא = .דכ

 ןעגנוי יד סָאװ סָאד רּונ
 .ןעסעגעגֿפױוא ןַעּבָאה םיִרֲענַה

 ,רָענֲעמ יד ןופ לייט רֶעד ןוא = םיִשָנאַה קלחו
 = ןעגנַאגעג ןענָעו עבלעו יתא וכלה ֶׁשֲא

 -- ,רימ טימ
 --- ,ארממ ןּוא לּכשא רנע אָרמַמ שא רֶנֲע

 .ליימ רֶעייז ןעמהָענ ןעגעמ ייז לח וחי םה

 .וט
 יי / | םירבדה רחא .א

 שיש עזעיד ךָאנ .א הָּלִאָה

 םָעטָאג טרָאװ סָאד ןֶעווֲעג זיא הוה רבד הָיָה

 םרבַא ּוצ םרבא לא

 גניניישרע ַא ןיִא הָוחַמּב

 : םֲערנַעגלָאֿפ . רֵמאֵל

 םֶרְכַא אָרֹיִּת לא
 לן
 ְֶרֵכְׂש
 :דאמ הֵּברַה
 םרבא רמו | ב

 .הָוהְי יא
 יל ןֶּתִת הַמ
 יִריִרֵע ךלוח יִכֹנֲאְ

 ,םרבַא םינ עטכריֿפ

 :(?דליש ַא ריד ןיב ךיִא

 = וול ןייד
 .לעיֿפ רהעז זיא

 :טגָאזעג טָאה םרבַא ןּוא .ב

 :רָעה ןיימ טָאג

 ? ןֶעּבעג רימ ּוטסעוו סָאװ

 קָעװַא) ךָאד ַעהֲעג ךיא ןּוא
 רערניק ןהַא (טלָעו רעד ןופ

 .ץמוש (



 .דימלתהו הרומה תרות

 יִתיֵּב קֶשֶמ ןָבּו
 קשמד אּוה

 ןוֿפ רָעמלַאװרָעֿפ רעד ןּוא
 זיוה ןיימ

 רֶזעילא .קשמר ןוֿפ רזֲעילא ויִא
 :טגָאזעג טָאה םרבָא ןּוא .ג םֶרְבַא רמאיו ג

 ! ךָאד הָע ןה

 ןעּבעגעג טינ ּוטסָאה רימ ערז התתנ אל יִל
 רעדנ ניק ןייק

 ,ןהוזזיוה ןיימ ןּוא יתיּב ןב הנהו

 : יתוא שרוי

 הוה רַבְד הֵּנִהְו .ד

 .ךימ טּברֶע

 םהיא ּוצ (ןֶעווֲעג זיִא) ילֵא
 ױזַא רמאל
 רונ םִא יִּכ ,ןעּברֶע טינ ךיד טעו רֶעיד  הז ָךֶׁשְריֵי אל
 ןהָעגסיֹורַא םָעוו סָאװ ,רֶעד אצי דשא

 ,ןָעדייוועניִא ענייד ןופ הי עמ
 ןַעֹּברַע ךיד טעו רֶעֹנֲעי : ףשריי אּוה = ד מל א יו .

 םהיִא טָאה רֶע ןוא .ה ותא אצויו .ה
 טרהיפעגסיורַא

 ,ןָעסיורד ןיִא הצוחה

 : טגָאעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ךָאד קוק אנ טֵּבַה
 לַעמיה םּוצ המימשח

 , ןרעטש יד להָעצ ןוא | םיִבְבוּכַה .רפמו

 ןענעק טסעוו ּוד ביוא לכות םא

 ןעלהָעצ יז םתא רפסְל

 : טגָאזעג םהיֵא טָאה רָע ןוא ל רֶמאּיַו

 . ןַעמַאז ןייד ןייז טָעװ יֹזַא ! ְךֶעדְז היהי ה הב

 ןוהיב ןיִמָאָהְו םָאה (םרבָא) רֶע ןוא .ו הוהיב ןימאהו .ו
 טָאג ןיִא טּביֹולגַע | 0
 סָאד טָאה (טָאג) רֶע ןּוא ןל הבשחיו

 טנֲעכָערעג םהיא -0
 .(' טײקמורֿפ ַא ראפ : הקדצ

 .טייקגיטכַערעג (1

 טָאג ןּופ טרָאװ סָאד ןּוא .ד

 45 .ומ ,ךל ךל ,תישארב

 וששה |

 וילא רמאיו 1

 הוי יִנֲ
 ףיתאצוה רֶׁשֲא

 םיִּדִׁשַּכ רּואָמ

 ל תֶתָל
 תה ץֶרָאָה תֶא

 :טגָאזַעג םהיֵא טָאה רֶע ןוא .ּז

 ,טָאג ןיב ךיא

 ךיד טָאה רֶעכלֶעו
 טרהיֿפְעגסיֹורַא |
 , םירשּכ רּוא ןופ

 ריד ןֶעּבַעג וצ םּוא

 ,דנַאל םָעזיר

 יז ןַעּברֶע ּוצ :ּהתשרל

 :טנָאזְעג טָאה רֶע ןּוא .ח רמאיו .ח
4007 -. 

 הֹוהְי ינדא
 ַדַא המ
 ָּנׁשְריִא יִּכ
 וילא רֶמאֹּיַו .ט

 יל הָחְק
 תשלשמ הָלע

 הֶשְלשמ וו

 ןוא ׁשלְׁשִמ ליאו

 רתְו

 :לזוגו
 ול חקוו -
 הָלֶא לָּב תֶא

 םתא רֶּתַבי

 !רֲעה ןיימ טָאג

 . ,ןעסיו ךיא לָעװ סָאװ םימ

 ?ןַעּברֶע יז לָעװ ךיא זַא

 .:טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא .ט

 רימ םהָענ

 ,טרּוּבֲעג ןעטירד ןוֿפ ּבלַאק א

 ,טרּוּבֲעגןעטירד ןוֿפ גיצ ַא ןּוא

 ןעמירד ןוֿפ רָעדיװ א
 טוב

 יומ לָעמרּומ א ןּוא

 .ּביֹומ עני א ןּוא

 ןַעמּונֲעג םהיא טָאה רֶע ןוא .י

 , םָעלַא סָאד

 ןעטינשּוצ ייז טָאה רֶע ןּוא

 , ןעמימ רֶעד ןיא ךותּב
 צב

 טגעלעג טָאה רֶע ןּוא ןתיו

 קיטש ןייֵא ורתב שיא

 והער תאֵרְקִל

 רפצה תֵאְ

 ; רֶתֶב אל

 יה דר א

 ,ןרָעדנַא םעד ןֶענֶעג

 לעגיופ יד רֶעּבָא

 .ןעמינשּוצ םינ רֶע טָאה

 זיִא לָעגױֿפּביױר רֶעד ןּוא .אי
 ןעגנַאגעגּבָארַא
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 ,רַעּפרַעק עטדיֹומ יד ףיוא . םיִרנּפַה לע

 יז טָאה םרבא ןּוא !םֶרְבִא םתא בשיו
 עּבירמעגּבָארַא

 טָאה ןהז יד ןוא יכ) "לא - 2 ןכירמֶע שמשה יהיו .בי
 ,ןהָעגְרְעטנוא טפראדעג = | אֹובָל

 ןוא הלפנ הָמָּדְרַתְ
 / | סרב לע

 ,טסגנַא ַא ןוא = המיא הֵּנִהְו

 הל הכשח
 ויל תל
 םֶרְבַאְל רֶמאֹּיַו -גי

 | עֵתַעְר
 ר ִּ
 עז היה
 םָהָל אל ץֶרּב
 םודבעו
 םֶתא ונעו
 :הָנַש תֹואְמעַּברַא
 יִוגַה תֶא םַנְו .די
 ורבעי רֶשֲא

 יאן

 זיא ףָאלש רעֿפַעימ א
 ,םרבַא ףיוא ןַעלַאֿפעג

 , סינרעטסניֿפ עסיֹורג א

 . םהיא ףיֹוא טלַאֿפ

 טגָאוַעג טָאה רֶע ןּוא .גי
 :םרבַא ּוצ

 ,ןעסיוו טסלָאז ּוד

 גילדמערֿפ א זַא

 ןֶעמַאז ןייד ןייז םָעוו
 טרֶעהֶעג סָאװ , דנַאל ַא ןיא

 ,ייז ּוצ םינ
 ,ןענעיד יז ןָעְלָעוו יז ןּוא

 ןעגינייפ יוז ןֶעלַעװ ייז ןוא

 . רהָאי טרָעדנּוה רעיפ

 , קלָאֿפ םָעד ךיֹוא ןּוא .די

 ,ןענעיד ןֶעלַעװ יז ןעכלעוו

 ,ןֶעטכיר ְךיִא לָעו

 םָערכָאנ ןּוא ןֵכ ירחאו
 ןהֵעגסיֹורַא ייז ןעלָעוו ואצי

 .ןענעמרַעֿפ ןָעסיורג ַא טימ ;לֹודָג ׁשֶכְרּב

 אובת ָּתַאְ יט

 ךיִתֹבֲא לֶא

 ןעמוק טסָעװ ּוד רָעּבָא .וט

 ןרֶעטלֶע ענייר ּוצ

 , ןערעירֿפ ןיִא םֹולָׁשַּב

 ןערֶעו ןֶעּבַארגַעּב טסֶעװ ּוד רֵבֵּקִּת

 . רֶעלֶע ןעטוג א ןיא - הֵבֹומ הֵביֵׂשַּב

 עטרעֿפ סָאד ןוא ₪ יץיבר רודו .זמ
 טכעלשעג | סב ב
 ןערהעקײקירּוצ ךיז טָעוו הנה ּובּוׁשֹי
 ,רֶעהַא +8 3 +

 .ומ ,ךל ךל ,תישארב

 לוֿפ טינ ויִא םִע ןֶעד םלש אל יִּכ

 ירמה וע
 !הּנִה דע

 שה 0

 ?רָעטנּוא זיא ןהּוז יד ןּוא יי שָמְש יו
 ,ןעגנַאגעג האב

 זיא .סינרָעטסניפ א וא היה הטלעו
 ,ןערָאװעג --
 ךייריןָעוויוא'נַא ןוא ןשע רוגת הנה

 שָא דיפ
 רַב רֶׁשֲא
 יד ןעשיווצ הלאה ירח יב
 גָאט םִענָעי ןיִא חי | אוחה םֹוּיַּ .חי

 טימ טָאג ןעסָאלשָעג טָאה םֶרְבִא תֶא יי תַרַּכ
 םרבַא "תירּב

 מאל

 יִתתנ עַל
 תאזה ץֶרֶאָה תֶא

 םירצמ רֶהְנִמ
 לדגה רהנה דע

 = תֶחּפ רה
 יניקה תֶא טי

 יזנקח תֶאְו

 :ינמְדְקה תֶא
 יִתַחַה תֶאְו
 יזרפה תא

 :םיִאַּפְרַ תא

 ירמאה תֶאְ .אכ

 יִנעַנְּבַ תא
 שָנִּנַה תַאְ
 : יסּוביה תֶאְ

 רַעיײֿפ:םַאלֿפ ַא ןוא

 ןעגנַאגעגברוד זיא

 .רעקיטש

 , דנּוּב ַא <

 : יֹוזַא

 .ךיִא .בָאה ןעמַאז נייד
 8 ,.דְנַאל סעזיד

 (:ךיימ םירצמ ןוֿפ

 ,ךיימ ןעסיורג זיב

 .תרפ ךייט רעד

 יניק םָעד ןוא .טי

 יזנק םָעד ןּוא

 . ינמדק םעד ןּוא

 = יתח םָעד ןּוא כ

 יזרפ םָעד ןּוא

 .םיאפר יד ןּוא

 ירמא םָעד ןּוא .אכ

 ינענּכ םָעֹד ןּוא

 ישגרג םָעד ןּוא

 . יסּובי םָעד ןּוא

 .שירע לַא (1



 תֶׁשֲא ירשו .א

 אֲברֶם 

 ול הָדְלִי אל

 תר חפש הל
 :רֶגֶה ּהמשּו

 ירש רֶמאֵּתַו .ב

 םֶרְבַא לֶא
 אָנ הנה
 הָוהי יִנְרְצָע

 .תֶהֶלִמ
 אֵנ אב

 יִתְחְפְש לֶא
 - ילּוא
 הֵּנִּמִמ הָנֵּבֶ

 םֶרבַ טמשיו
 ; ירש לוק

 ירש חקתו כג
 ! םרבא תשא

 תירצמה רֶנָה תא

 ָתחְפִׁ
 םיִנָׁשרׂשֲע ץקמ
 םֶרבֲא תֶבֶׁשְל
 ןענכ ץְראַּב
 םֶרְַאְלהָתֹאןֶַּּתַו

 ּהָשיִא
 :הָשֶאְל ול
 רָנָ לא אביו .ד

 עמ רהתו
5 
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 .זמ

 יורפ ס'םרבַא ירש ןּוא .א

 ,ןֶערָאּבֲעג טינ םהיא טָאה
 .(דניק ןייק)

 ,טסנעיד א טָאהעג טָאה יז ןּוא
 ,ןיטּפיג גָע'נַא

 .רגה -- ןעמָאנ רהיֵא ןּוא

 טגָאזַעג טָאה ירש ןּוא .ב

 :םרבא ּוצ

 , ךָאד הש

 :קירוצ ךימ טָאה טָאנ
 )4 ןעמלַאהעג

 ,ןֶערָאּבעג ןופ

 ךָאד םּוק

 ,טסנעיד ןיימ ּוצ

 טבייליפ

 ןערעװ טיֹוּברֶע ךיא לָעו
 רהיא ןיֿפ

 טרֶעהָעג טָאה םדבא ןּוא

 . ץמימש ס'ירש

 ֹורֿפ ס'םרבַא ירש ןּוא .ג
 ןעמונַעג טָאה

 ,רגה ןיטפיגָע יד

 , טסנעיד רהיא

 ,רהָאי ןהָעצ ןוֿפ עדנָע םַא

 טניואוועג טָאה םרבַא יוו

 ,ןענּכ רנַאל סָאד ןיִא

 צ ןַעּבֲעגַעג יז טָאה יז ןּוא
 ,םרבַא ןַאמ רהיא

 . יֹורֿפ םלַא םהיא

 ןעמוקעג זיִא רֶע ןּוא .ד
 ,רגה ּוצ

 רָעגנַאװש זיא יז ןּוא
 ,ןערָאװַעג

 .ןעמלַאהְענּבָא (1

 ,ךל ךל ,תישארב

 אָרַתו
 הָתְרַח ִּ
 הָתְרְבּג לֶקַּתו
 הע

 ירש רמאתו .

 םרָבא א

 למה
 יתתנ יכנא
 .יתחפש
 קח
 אֵרּתַו
 הָתְרָה יב

 היִניֵעַּב לקַאְו
 הָוהי טּפׁשִ

 ינו יִנֵ
 םרבא רמאיו -ו

 - יש לא
 ֵָתָחפִׁש הנה
 ךדיב
 הל ישע
 ָיְניִעְּב בוטה
 ירש ; הנעת

 : הינפמ הרבו |
 שער +

 ךאלמ האמי :

 | הָוהְי
 מה ןיע לע

 רד

 עה לע
 :רוש הרד

 .גנירג (1

 41 .זמ

 ,ןהָעזֲעג טָאה יז ןוא

 ןַערָאװעג רָעגנַאװש זיא יז זַא

 ןערָאװַעג (:טעטכַאעגנוא זיא
 ןיטריוו רהיֵא

 . ןַעגיֹוא ערהיא ןיִא

 טגָאזֲעג טָאה ירש ןּוא ה

 ; םרבָא ּוצ

 ;ריד ףיֹואזיִא (" םּורדרַאֿפ ןיימ

 ןעּבעגעג ּבָאה ךיא
 טסנעיד ןיימ

 ,םיוש ןייד ןיא

 ,ןהָעזֲעג טָאה יז ןּוא

 ,ןַערָאװעג רֶעגנַאװש זיא יז זַא

 ג טעטכַאעגנּוא ךיא ןיב
 .ןַעגיֹוא ערהיא ןיא ןֶערָאװ
 ןעמביר םָאנ לָאז

 .. ריד ןּוא רימ ןעשיווצ

 טגָאזעג טָאה םרבַא ןּוא ו

 : ירש ּוצ

 טסנעיד ןייד

 , דנַאה ןייד ןיִא זיא

 רהיא אּוהט

 . טלֲעֿפֲעג ריד סָאװ

 , טגינייּפעג יז טָאה ירש ןּוא

 רהיִא ןוֿפ זיא יז ןּוא
 .ןעֿפָאלטנַא

 5 ֿפָענ יז טָאה םִע ןוא ד
 טָאנ ןופ לעגנענַא

 רעסַאװ;לַאװק םייּב

 , עטסיוו רֶעד ןיא

 לַאװק םייב

 .רּוש ןייק גָעװ םָעד ףיֹוא

 .טכערנוא ,גנוגידיילַעּב 0
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 ;טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ח רמאיו .ח

 =  ,טפעעיר פירש ,רגה .ירְׂש תחפש רנה

 ? ּוטסמוק ןַענַאװ ןופ תאב הֶּזִמ יא

 ? ּוטסהָעג ןיהואוו ןּוא יל הנאו

 ,1טגָאזעג טָאה יז ןוא 0 רמאתו

 ופ יִתְרְבִּג ירש ינפמ .ירש ןיטריוו ןיימ ןו
 ַ 1 תַחְרְב יִכֹנָ

 ּהָל רמאיו .ט

 הָוהְי ךַאְלַמ

 .ךיא ףיולטנ

 רהיֵא ּוצ טגָאזעג טָאה .ט

 :לַעגנַע םָעטָאג

 קירּוצ ךיז רהֲעק יבוש

 , ןיטריוו ןייר ּוצ ףתרְב לא

 ןעגינייפ ךיז זָאל ןּוא נעְתִהְ

 ! דנֲעה ַערהיִא רעטנוא !ָהיִדְי תחת

 טָאה לֶעגנֶע םעמָאנ ןּוא .י הָל רמאיו ;
 : טגָאזעג רהיֵא | החי ףאלמ

 . ןערהעמרעֿפ לַעװ ךיא הָּברַא הברה

 . ןעמַאז ענייד ףערז תא

 טלהָעצעג םינ םָעוװ רֶע ןּוא רֵפֵּסִי אלו

 2 , לעיפ ןופ : בלמ

 לָעגָע םָעטָאג ןּוא .אי| = הל רֶמאַֹו .אי
 החי ךאלמ : טג גָאזעג רהיא טָאה

 הָרָה נה
 ב דל
 ומָש תאו

 יועגנַאווש טזיב ּוד

 , ןהוז א טסרָאּבְעג ּוד ןּוא

 ןייז ןעפּור טסָעוװ ּוד ןוא
 .לָאעמ משי ןַעמָאנ | לאעמשי

 טרָעהֲעג טָאה טָאג לייוו הוה עמש יַּב

 . (:ןרָעיֹורט ןייד י נע לא

 ןייז טעו רֶע ןוא בי = היהי אּוהְו .בי

 ,שנעמ רעדליוו ַא .םֶדֶא אָפ

 .ןייפ ןייד 6

 נב םש

 .ומ ,ךל ךל ,תישארב

 ןעמָעלַא ףיֹוא דנַאה ןייז לכב ודי

 : מלא ןוֿפ דנַאה יד ןוא וב לב דיו
 םהיֵא ףיֹוא

 טכיזֲעגנָא םָעד ףיוא ןוא ןיִחֲא לֵב נפ לעו
 רערירּב ענייז עלא ןוֿפ

 . ןעניֹואוו רֶע םָעו :ןכשי

 ארקתו .גי

 הוהי םש

 הלא רָבדַח

 ןָעּפּורָעג טָאה יז ןּוא .גי

 , טָאג ןוֿפ ןעמָאנ םָעד

 = רהיא ּוצ טרער רג עכלעוו
 ,(ךאלמ .םָעד ךרוד)

 עכילטעג יד שיּב וה - יאר לא חתא
 , גנוניישרַע 0 5 7 ב

 :טנָאזעג טָאה יז לייוו הרמא יִּכ

 ןהָעזֲעג ןעד ךיא ּבָאה | יתיאר םלח םגה
 (!רופש ַא * א זה סד
 .ךימ טהָעז סָאװ , םָעד רג : יאר ירחא

 ןעֿפורַעג ןעמ טָאה םורַאד .די| = 5 ןכ לע .רי
 , ןענורב םָעד רַאּבַל

 ,(? יאר יחל ןּופ ןֶענּורּב רעד יאר יחל רֶאּב

 ןוא שדק ןעשיווצ זיא רָע ) | בו שדק ןיִב הגה
 . דרב ןעשיווצ :דרב

 ןעראבענ טָאה רגה ןוא וט) רנה דלתו .ומ
 ץםהרבַא ּוצ םֶרֶבֲאְל

 2 ,ןהּוז ַא 78 ןּב
 ןַעֿפּורעג טָאה םרבַא ןוא םֶרְבַא ארק

 ,ןהוז ןייז ןוֿפ ןָעמָאנ םָעד

 רֶנה הָדְלִי רֶׁשֲ

 :לאָעמְשִי
 ןֶּב םֶרְבָאְו .וט
 ששו הנש םינפש

 םינש

 ןֶערָאּבעג טָאה רגה ןעוו || תֶא רה ת לב
 לא משו | לאָעמשי

 = ץםהרבַא וצ

 ןָעְרֶאְּבִעג טָאה רגה ןעבלעװ

 . לאעמשי

 (ןְעווֲעג זיִא) םרבַא ןּוא .זט
 6 טלַא רהָאי גיצכַא וא סכַע

 גרָעבנייטש לש ושיהפ יפל -- טלה ןמ (1

 .גנּוניישרע עגירננבטל 6



 הרות
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 םרכא יהיו א

 הנש םיְִׁשִּת ןּב
 , טלַא רהָאי גיצניינ ןּוא ןונ| |

 ןֶעווֲעג זיִא םרבַא ןּוא .א

 םיִנָׁש עשתו

 ןעזיוועּב ךיז טָאה טָאג ןּוא לא הָוהְי אָרָיו
 םרבַא ּוצ םרבא

 : טגָאזעג םהיא טָאה ןּוא | וילא רמאיו

 רֶעגיטכעמלַא רעד ןיב ךיא ידש לא ינא
 ,טָאנ

 נפ ְךֵלַהְתִה
 :םיִמָת הָיה
 יִתיִרְב הָנתֶאְו ב
 נבו יב

 רימ רָאֿפ העג

 .( םָאקלָאֿפ ייז ןּוא

 ןעכַאמ לָעװ ךיִא ןוא -ב
 דנּוּב ןיימ

 ,ריד ןּוא רימ ןעשיווצ

 ךתא הָּברַאְ
 רהָעְז ךיד לָעװ ךיא ןּוא ₪

 ןערהעמרָעֿפ רהעז :דאמ דאמּב

 ןעלַאֿפעג זיִא םרבַא ןוא :  םָרבֲא לפיו ג

 ,טכיזעג ןייז ףיֹוא וינפ לע

 םהיא םימ טָאה טָאג ןוא םיִהֹלֲא ותא רֵּבַדיַ
 טרֶערעג |

 : :יֹוזַא ;רמאל

 (ךאמ) -- ְךיִא .ד ינא .ד

 ,ריד טימ דנוב ןיימ תא יתירב הֵּנִה

 ןייז טסָעװ ּוד ןּוא תייֵהְו

 (=עגנעמ ַא ןוֿפ רַעטָאֿפ ַא !םִיֹוּג ןומה באל

 .םָעוװ ןעמָאנ ןייד ןוא "| ע אָרְקִי אלו | קל דֹוע ארי אלו ה
 ,םרבַא ןַעֿפּור טינ רהֲעמ ךיז םרבא ךמש תא

 ,םהרבַא ןייז לָאז ןֶע םָאנ ןיד םהרבא ףמש הָיהְו

 טְגנָעמ א ןופ רַעטָאֿפ א לייוו םיוּג ןֹומֲה בא יִּ

 רעקל ךיד ְךיִא ּבָאה + ףיתתנ

 ןעכַאמ ךיד לָעװ ְךיִא ןּוא / ךתא יִתָרְכִהְ 1
 ,רַאּבטכורֿפ רהָע ,רהֶש | דאמ דאמב

 .עלעיפ (5 = .רניז ןהָא (

 49 .זי ,ךל ךל ,תישארב .דימלתהו הרומה }

 ('ריד ןוֿפ לָעװ ךיא ןּוא
 ,רַעקלָעֿפ ןעגניירּבסיֹורַא

 עגינעק ןּוא

 םיוגל תתנו
 םיִכְלמּו
 .ןעמוקסיורא ריד ןופ 5 ןעלֶעו :ןאצי ךממ

 .יעיבש

 ןעלהעמש ףיֹוא לָעוו ךיא ןוא .ז יתמקהו 1

 דנּוּב ןיימ יתירב תא

 ,ריד ןּוא רימ ןעשיווצ

 ןעמאז ענייד ןעשיווצ ןּוא
 ,ריד ךָאנ

 ,ךָאנ רעטבעלשעג ערעייז ךָאנ

 ףָניִבֹו יִניֵב
 ףירחא ףעדז ןיבו
 םָתֹרְל
 םִלֹוע תיִרְבִ

 םיהלאל ךל תויהל

 י ףירחא העל

 ל יִּתַתָנְו ח
 ףירחא עול
 ףירנמ ץֶרֶא תֶא
 ןענּכ ץֶרֶא לַּכ תֶא

 וע תחל
 לִי

 ,דנוּב רֶעניּבייֵא םלַא

 ריד רַאֿפ טָאג ַא ןייז ּוצ

 ,רידךָאנ ןַעמַאז ענייד רַאֿפ ןּוא

 ריד ןֶעּבֲעגּבָא לָעוו ךיא ןוא .ח

 ריד ךָאנ ןעמאז ענייד ןוא

 נייד ןּופ דנַאל סָאד
 ,(?ןעגנּוניואוו

 ,ןענּכ דנַאל סָאד

 .םּוהטנֲעגיַא ןעגיּבייֵא םּוצ

 ןייז יז לָעװ ךיא ןוא

 .טָאנ א :םיהלאל

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא ₪ םיִהֹלֲא רמאיו ט
 : םרבַא ּוצ םֶהָרבֲא לא
 -- ,וד ןּוא הָתַאְו

 רֹנְׁשִת יִתיִרְּב תֶא
 ךערַח התא

 ,דנּוּב ןיימ ןעמיה טסלָאז

 ןעמַאז ענייר ןוא ּוד

 , ריד ךָאנ ףירחא
 .ךָאנ רֶעטכעלשעג ָטרֶעייז ךָאנ ;םֶתֹרֹדְל

 ,דנּוּב ןיימ זיִא סָאד  יִתיֵרְּב תאז .י

 ,ןעטיה טלָאז רהיִא סָאװ -  ורמשת רשא

 .ןֶעכַאמ ךיד לָעװ ךיא (:
 .טניֹואווֲעג

 טסָאה ּוד ּואוו (5

4 



 דימלההו הרומה תרות 0

 םֶכיֵניִבּו יִניֵּב
 ףערז ןיֵבּ

 ,ךייַא ןעשיווצ ןּוא רימ ןעשיווצ

 -.ןַעמַאז ענייד ןעשיווצ ןוא
 : ריד ךָאנ ְךיִרֲחַא

 ייב ןֶערעוו לָאז ןֶעטינשֶעּב םֶכָל לֹוּמִה
 7%  .ארעפסנַאמ רע : רֵבז לַּכ
 ןֶעדיינשעּב טלָאז רהיא אי םֶתְלַמ .אי
 .דילג רֶעייֵא ןּוֿפ טיֹוחרָאֿפ יד םֶכְתַלְרֶע רש תא

 < .ךייַא ןּוא רימ ןעשיווצ : םֶכיִניִבּו יניב סו עו סָאר ןיא תיִרּב תֹואְל הָיָה

 םיִמָי תנמש ןֵבּו .בי

 םכָל לוי
 םלַא גָעמ טכַא בי

 ןערָעװ ןֶעמינשַעּב לָאז
 ךייַא ייּב

 , ןָאורַעּפסנַאמ רֶעדֲעי רֵכְז לַּכ

 ערֶעייֵא ַעֹלַא ןיֵא םכיתרדל
 ;רַעטכַעלשעג | ב
 רֶענערָאּבעג זיוה א | תיֵּב דיל

 ףְָב נק
 רכנ ןּב לּכִמ
 ףערזמ אל רֶׁשֲא

 :אוה
 לומי לומח .גי

 ָךְתיֵּב דיל
 ףפסּכ תַנְקִמּ
 יִתיִרְב הָתיְַ

 דלעג רַאֿפ רַעטֿפיוקֲעג ַא ןּוא

 ,ןעדמַערֿפ ןִערֶעי ןופ

 ענייד ןוֿפ םינ זיא רֶעבלֶעוו

 ןערֶעװ ןעמינשַעּב לָאז םָע .גי

 רַענֶערָאּבעג;זיֹוה ייד

 רַאֿפ רַעטֿפֹוקַעג רעד ןוא
 .דלֲעג ןייד

 ןייז לָאז דנּוּב ןיימ ןּוא
 שיילפ רֶעייֵא ןיא םכרֵׂשִַּב

 ,דנּוּב רַעניּבייֵא סלַא :םלוע תיְִב

 ,ןאמ רֶענעמינשעּבנּוא'נַא די רכז לרע די
 .ןעריינשָעב טינ טָעוו רעכלָעוו לומי אל רֶׁשֲא

 תָלְרֲע רשב תֶא

 שפנה הָתְרַכְנְו
 איהה

 ; רעקלָעֿפ ערהיא ןוֿפ הימעמ

 ---,רעילג ןייז ןופ טיֹוהרָאֿפ יד

 :?סיוא םָעװ (:ַעלעַעז ַענֶעי

 .ןָאזרעּפ (+ =

 ..ןַעמַאז

 - ןֶערֶעװ טָארעג

 .זי ,ךל ךל ,תישארב

 :רפה יתירב תא

 םיִהְלֶא מאי גט

 ֶהָרְבַא לֶא

 .מרֲעטשוצ רֶע טָאה דניּב ןיימ

 מגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .וט

 ; םהרבַא וו

 ירש יורפ ןייד תשא ירש

 ןעֿפור טינ ּוטסלָאז אָרְקִת אל
 ,ירש ןָעמָאנ רהיִא = ירש הֵמְׂש תֶא

 :הָמְש ָר יב
 התֹוא יִּתכרְבּו וט

 ְִָּמ יִַּתָנ םָגו
 גל =
 ָהיִתְכרב
 םיֹונְל הָתיֵהְו

 םיִמַעיֵבְַמ
 יהי הָּנִמִמ
 םֶהְרְבָא לפיו .י

 - .ןַעמָאנ רהיֵא זיא הרש ןָער

 ןעשנֶעּב יז לע ךיִא ןּוא ילמ

 רהיא ןיפ ריד לָעװ ךיא ןּוא
 ,ןהוז א ןֶעּבַעג ךיוא

 ,ןֶעשנֲעּב יז לָעװ ךיא ןּוא
 ןֶערעװ ןעלֶעװ רהיא ןוֿפ ןּוא

 ,רעקלעֿפ
 רעקלַעֿפ ןּוֿפ עגינעק

 .ןעמּוקסיֹורַא רהיַא ןּופ ןֶעלַעו

 ןעלַאֿפַעג זיִא םהרבַא ןוא .י
 טכיזַעג ןייז ףיֹוא ןינפ לע

 ,טהָעַרפָעג ךיז טָאה רֶע ןוא קחציו
 כמ

 טכַארטַעג ךיז טָאה רֶע ןוא
 :ןעצרַאה ןייז ןיא

 < א ײּב טָעװ ןיֹוש טינ
 ןעגירהָאיימרַעדנוה |
 * ןֶערַעו ןֶערָאּבַעג

 ּבְלּב מאיו

 הָנָש הֶאְמ ןְבְלַה
 די |

 -- הרש רֶעדָא הֶרֵׂש םאאְו

 עגירהָאי;גיצנַעיינ א הנש םיע שת תַבַה |

 :דלת

 י םָהָרבא רֶמאּיו .חי

 .םיקולאה לא

 היחי לאעמשי ול

 : ךינפל
 : טגָאזעג טָאה טָאג ןיא .שי םיהלא רֶמאַֹּו .טי

 יורפ ןייד הרש רֶעּבָא ךתשא הרש לבא

 והוז א ןֶב ל תֶדֶלי

 : ? ןֲערָאּבֲעג םעוו

 טגָאזַעג טָאה םהרבַא ןּוא .ח

 : טָאנ ּוצ

 ןַעּבעל לאמשי רונ לָאז
 ! ריד רַאֿפ

 ריד טרָאּבִעג



 1 .חי ,וי ,אריו ,ךל ךל ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 ןייז ןעפור טסלָאז ּוד ןּוא ומש תא תארקו
 .קחצי ןעמָאנ | קחצי |

 ןעלעטשפיוא לע ךיא ןוא יתמקהו

 רנוּב ןיימ יתירב תא

 ,םהיא טימ ותא

 ָלֹוע תיִרְבִל
 :ויִרחא ֹועְרָל
 לאָעְמְׁשִיּו ב
 מש יג
 ותא יִּתְכַרְּב הָּנִה
 ותא יִתיִרפָהְו
 והא יתיברהו
 רהעז םהיא לָעװ ךיא ןּוא | = ותא תיִבְרַד

 ; ןערהעמרָעֿפ רהעֹז דאמ דאמב

 ןעטשריֿפ ףלָעווצ םאישנ רשע םינש

 דנּוּב רֶעניּבייֵא םלַא

 .םהיא ךָאנ ןַעמַאז ןייז ּוצ

 לאמשי ןַעגָעװ ןוא .כ

 ךיוא ךיד ְךיִא ּכָאה
 : טרָעהֲעגּוצ

 טשנֶעּבעג םהיא ּבָאָה ךיא

 ןעכַאמ םֶהיֵא לָעְוו ךיא ןוא
 ,רַאּבטכורֿפ

 ,ןֶערָאּבֲעג רֶע טָעוו | דיִלֹוי

 ןעכַאמ םהיא לָעװ ְךיִא ןּוא ויתתנו

 :לֹודָּג יֹונְל

 יִתיִרְּב תֶאְו .אכ

 קי תא שיק

 .קלָאֿפ ןעפיורג א ראפ

 דנוב ןיימ ןּוא .אכ

 ןעלעטשפיוא ךיִא לַעְו
 ,קחצי טימ |
 ריד טעו הרש ןעכלעוו הרש ךל דלתרשא
 הֶּזַה דֲעֹומַל ראב ו א

 :תֶרֶַָה הָׁשּב
 ותא רֵּבַרְל לבי בכ
 םיִהלֶא לעיו
 :ֶהָרְבַא לעמ
 םֶהָרבַא חקו] .גכ
 ונב לאעמשי תא
 ,ענערָאּבעג:זיוהענייז עלא ןוא !תיב ייל לכ תאו
 עטֿפױקעג 6 הי ְכתִאְו רלֲעג ןייז רַאֿפ םָעֹלַא ןיא ופסכתנקמלּכתֶאְו

  ןָאזרַעּפסנַאמ ןֶעדעי

 םייצ רֶעד ּוצ

 .רהָאי ןרָעדנַא ןיִא

 טגידנָעָעג טָאה רע ןּוא בכ
 ,ןערְעְר טהיא טימ

 ןעגנַאנַענֿפֹוא זיא טָאג ןוא

 .םהרבַא ןוֿפ

 ןעמּונַעג טָאה םהרבַא ןוא .גכ

 לָאעמשי ןהוז ןייז

 רֶכָ לָּ

- 

 תב יִשְנָאָּ
 םהרבא
 גד: 7

 ,טייל:זיֹוה ם'םהרבַא ןֿפ)

 למיו

 רעילג רֶעייז ןופ טיֹוהרָאֿפ יד םֶתָלְרֲע רַׂשְּב תֶא

 ,נָאמ ןַעּבלֶעַז םָעֹד ןיִא הֶּזִַה םויה םצקב

 = ןעטינשַעּב טָאה רֶע ןּוא

 םהיִא טימ טָאה טָאג עו | א בד 3
 .טרֶערֶעג : םיחלא

 .ריטפמ

 ןֶּב םָהְרְבַאְו .דכ
 הנשעשתוסיעָשּת
 ולמה

 ֹותְָרָע רַׂשְ
 לָאעמשי ןהוז ןייז ןּוא .הב( 6 ד -.ןֹונַּב לאֵעַמְׁשיִו .הכ
 רהאי ןהָעציירד (ןְעווֲעג זיא) הָרָשֶע שלש ןכ

 טלַא הנש
 א

 ןעמינשֲעּב זיִא םִע עו
 ,ןֶערָאװַעג |

 .רעילג ןייז ןוֿפ טיֹוהרָאֿפ יד

 ,רהָאי גיצנעיינ ןּוא ןֶעיינ טלַא (ןֶעוועג זיִא) םהרבַא ןּוא ,דכ

 ןעמינשֲעּב ךיז טָאה רֶע ןַעוו

 ,רעילג ןייז ןוֿפ טיֹוהרָאֿפ יד

 ןלמהב

 ותָלְרָע רַשְּב תַא

 גָאט ןעבלעז םעד ןיא .וכ הזה םֹויַה צב וכ

 ןערָאװַעג ןָעמינשֶעב זיא | םהרבא לומג

 םהרבַא | 5 טאר
 .,ןהוז ןייז לַאעמשי ןוא | נב לאָעמְׁשיו

 ֹותיב ישנא לכ .ז

 יב די
 ב תק
 רכנ ב תֶמ
 ; ותא ּולמנ

 ,םייליזיזה ענייז עלא ןוא .זכ

 | ,רֶענֶערָאּבַעג זיוה ַא

 דלֲעג ראפ רַעטֿפיֹוקֲעג א ןּוא

 ,ןַערמַערֿפ א ןופ

 ןערָאװעג ןעמינשְעב ןֶענַעז
 .םהיא טימ (ןעמַאזוצ)

 .ןמ ,אמ--זכ ,מ ּוהיעשי :הרטפה

 .אריו
 צד *%

 ּוצ ךיז טָאה טָאג ןּוא .א הוהי ןילא אריו .א
 ןַעזיוועּב םהיא

 ,ארממ לַעדלעװ;ןַעכיײַא ןיא

 .חי

 ארממ יֶֹאַּב
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 בשי אּוהְ

 לָהְאָה חַּ
 : םויה םחּכ

 ויניע אשיו .ב

 טציז רֶע ןּוא

 ,טלָעצ ןוֿפ גנַאגנייַא םייב

 סייה זיִא גָאמ רֶעד ןעוו
 .ןַערָאװַעג

 ,ןָאהמָענ קּוק ַא טָאה רָע ןּוא .ב

 ,ןהָעוֲעג טָאה רַע ןּוא אריו

 השלש הנה
 ןעשנעמ יירד סָא/ +: סו

 | םישנא
 םהיא ןֶענעג ןהָעמש ויִלָע םיִבַצ

 העט טָאה רָע זַא ןוא אריו
 יז ןֶענֶקנַאןָעֿפָאלעג רֶעזיִא = םֶתאָרקְל ץריו

 ,טלעצ ןּופ גנַאגנייֵא ןופ

 טקּוּבעג ךיז טָאה רֶע ןּוא
 .דרָע רעד .ּוצ זי

 להֶאה חַתְפִמ
 :הַצְרא וחתשיו

 :טנָאזַעג טָאה רַע ןּוא .ג רמאיו .ג

 ! טָאג ןיימ ינדא

 טסנוג ןֶענוֿפֲעג ּבָאה ךיא ביוא ןח יתאצמ אנ םִא

 ,ןֶעגיֹוא ענייד ןיִא ףיניעב
 רבעת אֵנ לֶא

 : לרבע לעמ
 אנ חקי .ד

 ןהֵענקֲעוװַא טינ ךָאד ּוטסלָאז

 .טכֲענק ןייד ןוֿפ

 ןערֶעװ ןַעמּונַעג לָאז .ד

 רָעסַאװ לעסיּב ַא םימ טעמ
 ןח 7:

 ,םיֿפ ַערֲעייֵא טשַאװ ןוא | םכילגר וצחרו
 ל: רחל

 ןָא ךייַא ('טנהעל ןּוא ונעשהו
 .םיוב םעד רעטנוא :ץעה תחת
 ,ו רֶע 2 8

 ןעמהָענ לָעװ ךיִא ןוא .ה החקאו ה

 = 26 ,םיורּב קיטש ַא  םחל תפ

 רֶעייֵא ("טקרַאטש רהיִא ןּוא םכבל ּודעסו
 ,ץרַאה ה-7

 רהיִא טעו םֶערכָאנ ורבעת רחא
 :ןהָעגקֲעװַא

 טייז .רהיא לייוו רַאֿפרֶעד םֶּתְרַבֲע ןּכ לע יכ
 ;טכענק םכְּדְבַע לע רֶעייַא ןעגנַאגעגיײּברַעֿפ ךָאד

 .טציטש (? | .ןָעהּורּבָא ,ןַערַאּפשנָא (1

 ורמאיו

 רקבה ןָבּו

 .חי ,אריו ,תישארב

 :טנָאזֲעג ןעּבָאה ייז ןּוא

 ,ןָאהמ ּומסלָאז יֹוזַא תשעת ןֵּכ

 זֵּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 םֶתָרַבֲא רהמיו -ו

 .םגָאזעג טסָאה ּוד יוו

 ליע טָאה םהרבַא ןּוא וו

 (ןהעג יצ) טלָעצ ןיִא הלֶהֹאָה

 ,ץהרש ּוצ תרש לא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ךיג ףיוא (םהָענ) ירהמ

 סָאמ יירד םיאס שלש

 ,להָעמ לָעמֲע תל חַמְק

 | טענק ִשֹול
 ,סנֶעבּוק ךַאמ ןּוא :תֹונָע ישעו

 היֿפרניר יד ש א + רבה לֶאְ :

 ,ןַעֿפָאלַעג םהרבַא זיא םֶהְרְבַא ץר

 ַא ןעמּונָעע טָאה רֶע ןּוא רב ןּב חקיו
 ,דניר?סֶעגנּוי

 ,ןַעטוג א ןּוא (: ןעגנוי ַא בוטו ףר

 ,גנּויםְעד ןֶעּבֲעגֲעגטָאה רֶע ןּוא רענה לא ןתיו

 תושעל רַהַמִיו
 : תא = |

 ךיג ףיוא סֶע טָאה רֶע ןּוא
 .(? טכירעגּוצ

 ןֶעמּונֲעג טָאה רֶע ןוא .ח חקיו .ח

 ךלימ ןוא רעו =  בֶלֶחְו האמח

 ,דניר?םעגנּוי סָאד ןּוא

 ,טכירעגּוצ טָאה רֶע סָאװ הֵׂשֲע רשא

 םֶהיֵנפִל ןתיו

 םֶהיֵלֲע רמע אּוהְו

 טנעלעגקַעװַא טָאה רֶע ןוא
 ,יײז ראפ

 ייז ייב טהעמש רֶע ןּוא

 : ,םיוב ן'רעטנּוא ןעה תחת

 .ןָעסָעגְעג ןָעבָאה יז ןוא : ולכאיו

 םהיִא ּוצ ןָעּבָאה ייז ןּוא .ט וילא ורמאיו ₪
 ;טגָאזַעג

 ?הרש יורפ ןייד זיִא ּואוו ךתשא הרש היא

 .טכַאמַעג (= .ןעכייװ א (1



 רמאיו

 :לָהֶאְב הנ
 רמו

 בושא בוש

 לא
 יח תב
 הָרָׂשְל ןֵב הָנה

 ְֶתְׁשִא
 תמש הָָׂשו
 להֶאָה חַתפ
 אּוהְו
 : ןירחא
 שדנה

 הרשו םהְרְבַאְו .אי

 םיִנק
 יב
 תיל לדָח
 הָרָשְל
 ;םיִָּׁנַּכ חרא
 הָרָׂש קחצתו -בי
 הב
 רמאל
 יתלַב יִרָחַא
 הנע יל חת
 קז ינלאו
  חוהי רמאיו .גי

 םהרבא לא
 א ש} = ש

 הקחצ הֶז הָּמִל
 דן

 הרש
 רמאל

 .דימלתהו הרומה תרות

 : םגָאזְעג טָאה רֶע ןוא

 .טלָעצ ןיא ָאד

 :טגָאזעג טָאה (טָאנ) רָע ןּוא יי

 ןערהעקקירוצ ךיז לָעװ ךיא

 ,ריד ּוצ

 (ןּוֿפ ףיֹולרֲעֿפ םָעדכָאנ)
 (1 טייצרָעגנאווש רעד

 טָאה הרש יורפ ןייד ןוא
 ןהוז א

 (סָאד) טרעה הרש ןּוא

 ,טלעצ ןוֿפ גנַאגנייַא ןיִא

 (גנַאגנייַא רָעד) רֶע ןּוא

 .םהיִא רעמניה זיא

 הרש ןּוא םהרבַא ןּוא .אי

 ,טלַא נז

 ןערהָאי ןיא ןײרַא

 ןייז טרעהעגֿפיֹוא טָאה םָע

 ץהרש ייב

 .ןַעיֹורֿפ ייּב יװ טרא'נא

 טכַאלַעג טָאה הרש ןּוא .בי

 ךיז ןיא

 :גידנַעגָאז

 טלַא ןיּב ךיא יוו םָעד ךָאנ
 ןערָאװעג

 ַא רימ ייּב
 ! (?דנעגּוי

 .טלַא זיִא ןַאמ ןיימ ןּוא

 ןערָאװעג זיא

 טנָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .גי

 ; םהרבַא וצ

 ,טכַאלַעג הרש טָאה םורַאװ

 : גירנַעגָאז

 .ןעגינעגרעֿפ א (? .ם"ּבשרה פ'ע ,ןֹוירהה תעכ (1

 .חי ,אריו ,תישארב

 דלא םנמא ףאה
 :יתנקז ינאו
 הָוהיִמ אָלַּפִיַה .די

 רֵבְּד
 גרן

 דעומל

 ךלֵא בּוׁשָא
 הָּיַח תַעַּכ
 :ןב הרשל

 ׁשֵחַכְּתַו .וט
 רמאל

 יתקחצ אל

 האי
 רמאיו

 אל

 :תְקְחְצ
 םַשמ ומקיו .זמ

 יִשְנֲאָ
 ּופיְִִׁו
 םֶדָס יִנָּפ לַע
 םמע ךלה םֶהָרְבַאו
 :םֶלַׁשְ
 רַמַא הָוהיו זי

 יִנֲא הָּפִכְמַה

 םָהָרְבִאָמ
 ;הֶׂשֹע יִנֲא רֶׁשֲא |

 םָהְרְבַאְו .חי

 הי
 םוצעו לוד יול

 וב ּוכרְבְנ
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 ךילקריוו ןַעד ךיא לָעו
 ןֶערָאְּבִעג

 טלַא ךָאד ןיב ךיא ןּוא
 ? ןַערָאװַעג

 סָאװמָע טָאג ןַעד זיא .די
 ? ךילגעמניא

 ,םייצ רָעטמיטשָעּב רֶעד ּוצ

 ריד ּוצ ךיז ךיִא לַעוו
 ,ןערהעקקירוצ

 רעד ןוֿפ ףיֹולרֲעֿפ םָעדכָאנ
 טייצרענַאווש

 .ןהוז א טָאה הרש ןּוא

 .ינש

 טנעקיילעג טָאה הרש ןּוא .וט חרש

 : גידנַעגָאז

 ,טכַאלַעג טינ ּבָאה ךיא

 .טעטכריֿפעג טָאה יז לייוו

 :טגָאזעג טָאה (םָאג) רע ןּוא

 ,ןיינ
 .טכַאלֲעג טסָאה ּוד

 ןוֿפ ןֶענַעז רֶענעמ יד ןּוא .ּוט
 ,ןַענַאמשעגֿפיֹוא ןֶעטרָאד

 טקּוקעג ןַעּנָאה ייז ןּוא

 ,םרס ףיוא

 ייז םימ טהָעג םהרבַא ןוא

 .ייז ןַעמיילגעּב ּוצ

 :טנָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .וי

 ןעגרָאּברַעֿפ ןַעד ךיא לָאז
 םהרבַא ןוֿפ

 ? אוהמ ךיא סָאװ סָאד

 םהרבַא ןּוא .חי

 ןֶערֶעוװ ךָאד טָעוו

 ,קלָאֿפ קרַאטש ןּוא םיֹורג א

 ןעלֶעװ םהיִא ךרוד ןּוא
 ןֶערַעוו טשנֶעּבעג
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 :ןץיראה ייוג לב

 ויתעדי יִּכ .טי
 הצי רֶׁשֲא ןַעַמְל

 ,הֵרָע רעד ןוֿפ רַעקלעֿפ עלא

 םהיא ּכָאה ךיִא ןעד .ש
 ,(1 טמימשעּב

 ןַעלהֶעֿפַעּב לָאז רֶע סָאד

 רעדניק ענייז וינב תֶא

 זיֹוה ןייז ןּוא ֹותיֵּב תאו

 ,םהיא ךָאנ ירֲחַא

 ןעמיה ןַעלָאז ייז סָאד ורמשו

 ,גָעוװ סָעטָאג הוה הרד

 ןָאהמ ּוצ תושעל

 טּפְׁשִמּו הָקָדְצ
 ָוהְי איִבָח עַל
 = םֶתהְַא לע
 !וילערֵּבְדרְׁשַא תֶא

 הָוהְי רמאיו .כ

 ,טכער ןּוא טייקיטכערֲעג

 ןעגניירּב לָאז טָאג םּוא

 םהרבַא רֶעּביִא

 ןֶעגעו טָאה רֶע סָאװ ,סָאד
 .ןעכָארּפשרעֿפ םהיא

 :טנָאוֲעג טָאה טָאג ןוא ב

 םדס רֶעּביִא יירשֲעג סָאד הרמעו םדס תקעז
 הרמע ןּוא -- 3
 ,ןָעְרֶאוועג סיורג זיִא הכר יִּכ

 דניז רֶעייֵז ןּוא םתאמחו

 :דאמ הָדְבְב יִּכ

 אנ הדרא .אכ

 .ןָערָאווָעג רעווש רהָעז זיא

 ןהָענּבָארַא לָעוו ךיא .אכ

 ,ןָעהָע ןּוא הָאְראְו
 רנּביִא יירשעג סָאר יװ יצ התקעצפה

 ,(םדס) רהיא
 ,ןעמוקעג רימ ּוצ זיא סָאװ ילא האבה

 ,ןָאהטַעג עלא סע ייז ןעּבָאה הֶלֵּכ וׂשָע

 .םינ רָערָא אל םאְו

 .ןעסיוו לָעוװ ךיִא העדא

 ךיז ןעּבָאה רֶענעמ יר ןוא .בכ| = ₪5 נפו .בכ
 טערנַעװעג טרָאד ןופ םישנאה

 ,םדס ןייק ןעגנַאגעג ןֶענֶעז ןּוא המדס וכליו

 .טנֲעקרַענַא (1

 .חי ,אריו ,תישארב

 ךָאנ טהעטש םהרבַא ןּוא

 : החי =
 .גב םהרבא שגיו נב

 | רמאיו

 הֵּפְסִּת ףאה
 עָׁשָר סע קיד
 שי יַלּוא .רכ
 ֶקיִּדַצ םיִׁשְמַ
 יָה ּךותּ
 הֵּפְסִּת ףאה

 .טָאג .רַאֿפ

 זיִא םהרבַא ןּוא
 ןעמָארמַענּוצ

 :טגָאזעג טָאה ןּוא

 ,ןעטכינרָעֿפ ּוטסֶעװ ןיוש םינ

 ַא טימ ןָטטבָעְרֶעג א
 ? (ג ןעמכעלש

 אד זיִא טכײליֿפ .דכ

 מברג גיצֿפנוֿפ

 - ,טרָאמש ןיִא

 ,ןעמכינרעֿפ ךיֹוא ּוטסֶעוו

 ןעהייצרעֿפ טינ טסָעװ ןוא אשת אלו

 טרָא םָעד םוקמל

 0 יד ,עטכערעג גיצֿפנוֿפ יד ּבעילוצ םִׁשָמֲח מל
 ?רהיא ןיא ָאד ןֶענֶעז עכלעו  !הֵּבְרִקַּב רֶׁשֲא

 ריד רַאֿפ גיסַאֿפנּוא זיא םָע .הב ְךל הָלְלֲ .הכ

 ,ךַאז ַאזַא ןָאהט וצ הזהרבדּכ תושעמ

 ןעמיוט ּוצ תיִמָה

 א טימ ןָעמבְערֶעִג א עשר םע קידצ
 ,ןעמבונלש

 ןייז לָאז רָעטכֶעְרָעְג רעד ןּוא עַׁשְרַּכ קידצכהיהו
 .רעמבעלש רעד יו

 --ריד רַאֿפ גיסַאֿפנּוא זיִא םָע ל הלל

 רֶעד ןופ רעטכיר רעד ּוצ ץֶראָה לָּכ טָפשַה
 דרָע רֶעצנַאג

 ?טייקגיטכֶערעגןָאהט טינלָאז : טפשמ הֶׂשֲעַי אל

 הָוחי רֶמאֹּיַו .וכ

 םָסְב אָצְמֶא םָא
 ידע ישמח
 ריִעָה ְךֹותְּ
 יִתאֵׂשָנְו
 + ד:

 : טנַאוֲעג טָאג טָאה .וכ

 ןענהיֿפַעג לָעװ ךיִא ּביֹוא

 עטכַערָעג גיצֿפנוֿפ

 ,טרָאטש ןיִא

 ןֶעהייצרַעֿפ ךיא לַעוו

 .ןעמידניז א טימ ןעמורֿפ ַא (?



 = .רימלתהו הרומה תרות

 טרָא ןַעצנַאג עַד םֹוקַּמִה לֶכְל
 .ייז .ּבעילּוצ : םרּובָעּב

 .טָאה םהרבַא ןוא וכ | םהרבא ןעיו .זכ
 טרָעֿפטנעעג 3 -
 - גטגָאועג טָאה ןוא רַמאו

 ('טּכילרֶע ךימ ָּאה ךיִא | קאוד אָנ הפה
 ןֶעדַער ּוצ = רֵּבַדְל = |

 ,טָאג וצ - ינדא לא

 = ּביֹוטש רינ ןיּב ךיִא ןּוא
 .שא ןּוא

 עלה ֶעלֶעו טכײליֿפ .חכ
 פופ יִאְו
 ןורמחייַלּוא .חכ
 .םֶקָּדַצַח םִׁשְֲח
 הָׁשְמֲח

 הט שמחב תיִהְׁשַתֲה

 יָה לָכ תֶ

 = עטכֲערֶעג גיצפנופ (ןופ)

 יי ,ףניֿפ

 ןֶעּברַאדרַעֿפ ןעד ּוטסֶעוו
 ףניפ יד ּבעילּוצ

 ? טרָאטש עצנַאג יד

 : טגָאזעג רֶע טָאה רמאיו
 - ֿ . : |ן-

 ,ןֶעּברַאדרעֿפ טינ לַעוו ךיא תיִחְשא אל

 טרָאד לו ךיא ּבֹוא = םש אָצְמִא םִא
 ןעניֿפעג

 : השמחו םיִעַּבְרַא

 דוע ףסיו .טכ

 .גיצרע5 ןוא ףניֿפ

 רָעמייוו טָאה רֶע ןּוא .טכ

 טרערעג םהיא ּוצ  ויָלֵא רֵּבַרְל

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 - טרָאד ןָעלָעו טכײליֿפ םש ןואצמי ילוא
 ןֶערֶעו ןענּופָעג צו :דו 7

 ? גיצרעֿפ םיעּברא
 כ ₪

 : טגָאזעג רֶע טָאה רמאיו

 ןָאהמ טשינ לָעוװ ךיא השעא אל

 .גיצרעפ יד בעילוצ ;םיִעָּבְרַאָה רובעב
 .:טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .ל רמאיו .ל

 ,ןענרָאצ םינ טָאג ךָאד לָאז ינדאָל רחי אָנ לֵא
 ןעדער לָעװ ךיא ןּוא הֵרְּבַדאְ
 - טרָאד ןֶעלעװ טכײליֿפ םֵׁש ןּואְצַמְי ילוא

 ןֶערֶעוו ןענוֿפעג

 .טלָאװעג ,ןעגנַאֿפעגנָא (

 99 .םי ,חי ,אריו ,תישארב

 ? גיסיירד םישלש
 : טגָאזֲעג טָאה רֶע ןוא רֶמאּיַו

 ,ןָאהט טשינ לָעװ ךיא הֵׂשֲעֵא אל
 טרָאר ןעניפעג לע ךיא בייא = םש אֵצְמִא םִא
 | .גיסיירד = : םישלש

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןוא .אֹל רמאיו .אל
 יתְלאוה אנ הנח

 טּביֹולרֶע רימ ּבָאה ךיִא
 ןֶערֶער ּוצ רב

 | : טָאג ּוצ ינדא לא

 טרָאד ךיז ןֶעלֶעו טכייליפ םש ןואצמי ילוא
 ןעניֿפעג | |

 ? גיצנַאווצ םיִרְׂשֶע

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 תיִהְׁשַא אל
 : םיִרְׂשֲעָה רּובֲעּב

 ןַעּברַאדרֶעֿפ טינ לע ךיא

 .גיצנַאווצ יד .ּבעילּוצ }

 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .בל רֶמאּיַ .בל

 ,ןענרָאצ טינ טָאג ךָאד לָאז ינדאל ד רחי אנ לא

 - ןעדער לָעװ ךיא ןּוא הָרְַַּאַ

 = :לָאמ סָאד רונ םעפה ףא

 טרָאד ךיז ןֶעלַעו טכייליפ םֵׁש ןואצמי ילּוא

 ןעניפק ? ןהָעצ 000 הרשע

 +:םגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמו

 ןעּברַאדרַעֿפ טינ לעוו ךיא תיחשא אל

 ,ןהָעצ יד ּבעילוצ הָרׂשעה רּובֲעַּב

 ;קָעװַא זיא טָאג ןּוא .גל
 ,ןעגנַאגעג

 ֵּבַרְל הכי - ןעדער טגידנָעָעג טָאה רֶע יוו
 ָתָרבַ לא
 בש םהרבאו

 :ומקמל 00

 .םהרבַא ּוצ

 ;קירּוצ ךיז טָאה םהרבָא ןּוא
 .טרָא ןייז ּוצ טרהָעקֲעג

 .םי .ישילש
 ןֶעלגנֶע יד 8 ייווצ םיכאלמה ןעמיקעג ןענעז סע ןּוא .א| | ינש ואביו .א
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 המדס

 בי
 בשי טולו

 סל רעש
 טול אריו

 קו
 םָתאֵרְקִל
 פא וחי
 :הָצְרֶ
 רֶמאַֹּו ב
 ינדַא אָנ הֵּנִה

 | אנ ורּוס

 םֶכְדְבַע תיֵּב לֶא
 וניל
 םכילגר ּוצָחרְ
 םֶּתַמַּׁשִהְ
 םְֶּכְרַדְל םֶּתְכַלֲהְו
 ורמאיו
 אל

  ןיִלָנ בוחרב יִּכ
 ג דאמ םַּב רצפיו ג

 ולא ורסיו
 ותיִּב לא ואביו

 םהל שעי

 הָתְשמ

 הפא תוצמּו

 : ולכאוו

 ובָבשי םֶרמ .ד

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,םודס ןייק

 ,רנֲעװָא ןיִא

 טניואוו מול ןוא

 .םודס ןופ ( גנַאגנייַא ןיִא

 ,ןהָעּורְעד טָאה טול זַא

 ןענַאמשעגֿפוא רֶע זיא

 | ,ייז ןַעגעג

 טימ טקּוּבְעג ךיז טָאה ןּוא
 טכיזעג םָעֹד

 .ררָע רַעד ּוצ

 ;טגָאזֲעגנ טָאה רֶע ןוא .ב

 ,ןַערַעה עניימ ,ךָאד עטיב

 ןייא ךָאד טרהֲעק

 טכענק רֶעייֵא ןופזיוה סָאד ןיִא

 ,רָעּביִא טגיטכענ ןוא

 ;סיֿפ ערֶעייַא בָא טשַאװ ןוא

 ןהעטשפייא טָעוװ רהיא ןּוא ׂן
 הירֿפ = }

 ןיא ןהָעג טעוו רהיא ןּוא
 .גָעוו רֶעייֵא

 :טגָאזעג ןֶעּבָאה יז ןּוא

 : ןיינ

 רימ ןֶעלֶעװ סםַאנ ן'פיוא רּונ
 .ןֶעגימבַענ

 רהָעְז יז טָאה רֶע ןּוא
 ,ןעמעּבעג

 טרהעקעגנייַא ןֶעּבָאה ייז ןוא
 ,םהיא ּוצ

 ןיִא ןײרַא ןֶענַעז יז ןוא
 .זיוה ןייז

 טכַאמָעג ייז ראפ טָאה רֶע ןּוא

 ,טײצלָאמ ַא

 ,ןעקַאּבַעג רֶע טָאה תוצמ ןּוא

 .ןַעסֶענעג ןַעּבָאה יז ןּוא

 טינ ךָאנ ךיז ןַעּבָאה ייז .ד
 ,טנֲעלַענ

 .ץַאלּפ?םטכירַעג ,קרַאמ ,רָעיֹומ ןיִא (1

 ריעָה יִׁשְנַאְו
 םֹדס יִׁשְנַא

 .טי ,אריו ,תישארב

 ,טײל:טרָאטש יד ןּוא

 ,םודס ןוֿפ ןעשנעמ יד

 טלעגנירֲעגמּורַא ןֶעּבָאה
 ,ויֹוה סָאד

 ,םלַא ויּב גנוי ןיֿפ

 תיבה לע וב

 ןקז דעו רענמ
 ,קלָאֿפ עצנַאג סָאר םָעַה לָּ

 .לעקניװ רָעַדָעְי ןופ : הצקמ

 שירו ןַעבָאה יז ןוא ח טול לֶא וארקיו .ה

 :טגָאזֲעג םהיִא ןַעּבָאה ייז ןוא ול ורמאיו

 ,רעְנְעמ יד ןַענעז ואוו םישנאה היא

 ןעמיקעג ריד וצ ןֶענֶעז עכלֶעװ = ףילא ואב רֶׁשֲא

 ? טכַאנ יד הָליִּלַה
 סיֹורַא ייז רהיֿפ םאיִצֹוה

 | ,זנוא ּוצ ונילא

 .ןַענֶעקרֶע יז ןָעלָעו רימ ןּוא םתא הָעדנ

 ןענַאגָענסיורַא זיא טול ןוא .ו םֹול םֶהלֲא אציו ו

 הָחְתַּפִה
 , גנַאגנייַא ןיִא

 ייז וצ

 ריהט יד ןּוא תֶלֹּדַהְו

 ךיז רעמניה רֶע טָאה :וירחא רגס
 .ןעסָאלשרעֿפ דמה חד
 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא -ז רמאיו 1

 טינ ךָאד טוהט ,רָעדירּב ;ּועֵרִּת יַחַא אנ לא
 .סֶעטכָעלש ןייק |

 ,רעטכַעמ ײװצּבָאהךיִאטָאח|} 5: 5 + =! ִּתִׁש יִל אֵנ הֵּנִה .ח
 תונב

 טסּואווענ םינ ןֶעּבָאה עכלעוו שיא ועדי אל רֶׁשֲא
 (.ןַאמ ןייק

 ןערהיפסיֹורַ ייז לָעװ ךיא ןִהְתִא אֵּנ הָאיִצֹוא

 ךייַא ּוצ םֶכֵלֲ

 ןהל ושעו

 םכיניֵעַּב בוט
 ןעשנעמ יד רונ לֵאָה םישנאל קר

 ךַאזןייק ןָאהמ טינרהיָאטלָאז | רבִד ושעת לא

 ,ייז םימ טוהט ןוא

 ; טלֲעֿפעג ךייא סָאװ

 .עמעטַארייהַעג טינ ךָאנ (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ואב ןֵּכ לע יִּ

 :יִתָרֹק לֶצְּב

 ןֶענַעז ייז לײװ רַאֿפרעד
 מיק

 ןופ ןעטָאש םָעד רעטנוא
 .('ְךַאדְּבַא ןיימ

 טגָאזעג ןעּבָאה ייז ןוא ₪ ורמאיו .ט

 | ! רעטייוו הָעג האלה שג

 : טגָאזָעג ןַעּבָאה ייז ןוא ורמאיו

 ןָעמּוקעג זיא רֶענייֵא רעד
 (זנוא ייב) ןֶעניואוו

 ,ןטטכיר מג טָאה רֶע ןוא

 ריד טימ ךיז רימ ןֶעלעוו טציִא
 ,ייז םימ יוו רֶעגרֶע ןהָענֲעּב

 קרָאמש רהעז ןֶעּבָאה ייז ןּוא
 ,טול ןַאמ םָער ןעטעּבעג

 ןעגנַאגעג ּוצ ןענָעז ייז ןוא

 רול אָּב דֶחֶאָה
 טפש טפשיו

 םהמ ְךֶל עַרָנ ֵּתַע

 ׁשיִאַב ורצפיו
 א טולּב

 ושגיו
 : תלה רבׁשִל
 .י (םישנאה וחלשיו .י

 ד תא - |
 טול תֶא ואיי

 הָתיִּבַה םֶהיֵלֲ
 ר תלה תו
 םיִשָנָאָה תֶאְו .אי
 תיבה חַתָּפ רֶׁשֲא

 םיִרנַפַּ וכ
 לג דע ממ
 ואליו
  חַתּפַה אֹצִמִל

 .ריהמ יד ןֶעכֶערּב

 ןַעּבָאה רֶענֲעמ יד רֶעּבָא
 דנַאה רֶעייֵז טקעטשעגסיֹוא

 זיוה ןיִא ךיז ּוצ

 יז ןַעּבָאה ריהמ יד ןוא
 .ןעסָאלשרעֿפ

 ,ןעשנעמ יד ןּוא .אי

 גנַאגנייַא ןיא ןֶענעז עבלָעוו
 ,זיוה ןופ

 טימ ןעגָאלשָעג יז ןֶעּבָאה
 מייהדנילב

 ,סיֹורג ויּב ןיילק ןוֿפ

 ןֶערָאװעג דימ ןִענַעז ייז ןוא

 .גנַאגנייא םַעד (? גידנַעכוז

 ןַעּבָאה רֶענֶעמ יד ןּוא .בי יִָנֲאהּורְמאיַו בי
 4 : מול ּוצ טול לא
 ?ךָאנ ןעמַעוו ָאד ּוטסָאה | הפ הל ימ דע

 ,םָעדייֵא (ןייד) | ןֵתָח

 ענייד ןוא ןהיז ענייד ןוא = ָךיִתֹנבּו ינו
 --- ,רעמכעמ

 טסָאה ּוד סָאװ ,םָעלַא רעב ףל רֶׁשֲא לכו
 ,טדָאטש ןיא

 .ןַעניֿפַעג וצ (5 .זיֹוה ןיימ ןיִא ץטוש ַא ןַעבוז ('

  טכַארּבעגנײרַא ןעּבָאה ייז ןוא
 ץמֹול

 51 .םי ,אריו ,תישארב

 .טרָא םָעד ןוֿפ םיֹורַא רהיֿפ :םוקמה ןמ אצוה

 םיִתְחְׁשַמ יִכ .גי
 ונחנא |

 הוה םֹוקָּמַה תא

 םָתְקעְצ הָלדִנ ִּ
 הוה ינפ א
 | הָוהְי ונחלשיו

  הָתַחַׁשְל
 טול אֵצּיַו .די

 ןַעּברַאדרָעֿפ רימ לייוו גי

 ,טרָא םָעֹד

 (: יירשעג סָאד זיא סיֹורג ןֶעד
 ייז רֶעֹּביִא

 ,טָאג ןוֿפ טכיזָעג םָעד ראפ

 טקישעג זנוא טָאה טָאנ ןוא

 .ןַעּברַאדרעֿפ ּוצ (טדָאמש יד) יז

 ?סיֹורַא זיא טול ןּוא די
 ,ןֶעגנַאגַעג

 וצ טדָערֲעג טָאה רֶע ןּוא
 ,סמָעדיײַא עני

 ןעמהענ (ןעליוו) עבלֶעוו
 ,רעמבעמ ו

 - ות קל

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןיא רמאיו
 ףיֹוא טהעטש ּוכּוק

 סיֹורַא טהעג ןוא ואצ

 הֶּזַה םוקמה ןמ
 הָוחְי תיחשמ יִּכ
 ריִעָח תֶא

 ,טרָא םָעזיד ןופ

 טּברַאדרֲעֿפ טָאג לייוו
 .טדָאמש יד

 ַא יװ ןֶעווֲעג זיא רֶע ןּוא
 קחצמכ יהי רעכַאמ:םַאּפש

 .ענייז ןוֿפ ןעניוא יד ןיא : וינתח יִניֵעַּב
 .םמֲערייֵא

 ?נעגרָאמ רעד רונ יוו ןּוא .וט רחשה מכ .ומ
 ,ןעגנַאגעגֿפױא זיא ןֶערעמש הלע

 טלייאְעג ןעלגנע יד ןַעּבָאה םיִכְָלַּמַ וציאיו
 ,ץימול | טולב == |

 ;גידנַעגָאז | רמאל

 ,ףיוא העטש םּוק

 ךתְׂשֶא תֶא חק
 ךיִתֹנב יִּתְׁש תא
 = תֹאָעַמַנַה
 הפּמִת ןֵפ
 : ריִעָה עב

 יורפ ןייד םהָענ

 .,רעטכעמ ייווצ ענייד ןוא

 ,(ָאר) ךיז ןעניֿפַעג בלע
 טינ טסלָאז וד םּוא

 ןֶערֶעוװ טַעמכינרַעֿפ
 .טרָאטש ןוֿפ דניז יד ךרוד

 .יירשֲעג רֶעייז (1
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 .ּהָמְהַמְתִַו .וט
 םיִׁשָנֲאה וקיזחיו
 מ "5

 .טמַאזעג טָאה רֶע ןוא .ומ

 ןעמונעגנָא רענעמ יד ןָעּבָאה

 דנַאה ןייז ודיב

 יור5 ןייז ןופ דנַאה יד ןּוא ותשא ריב

 ייווצ ענייז ןופ דנָעה יד ןוא
 ,רעטכַעמ

 ((גנומרַאּברֶע סָעטָאג לייוו
 .םהיֵא רֶעּביִא 0 עוועג זיִא)

 ויתנב יתש דיו

 וילע הָוהְי תַלמחִּ

 םהיא ןַעּבָאה ייז ןּוא והאציו
 ,טרהיפָעְנסיורַא ₪
 ןעזָאלעג םהיא ןַעּבָאה ייז ןוא והחניו

 .טדָאטש ןַעסיֹוא { ריעל ץוחמ

 רוז ןעּבָאה יז יװ ןוא | םָפ'ָצוהְכ יִהְיַו .זי
 טרהיפעגסיורַא םתא

 ,ןַעסיֹורד ןיא הצוחה

 : טגָאזֲעג רֶע טָאה רמאיו
 בעל ןייד םּוא ךיז עטער ףשפנ לע טֶלמַה

 ירח טיבה לא
 רמעת לאְו

 כה לכ
 לה הרָָ
 : הֵפֵּסֹת ןֵּפ

 טול רמאיו .חי
 ;טגָאזֲעג טָאה טול ןּוא .חי םהָלֲא |

 ,ךיד רעטניה םינ קּוק

 ןהָעמש טינ ּביילּב ןּוא

 ;זיירק ןַעצנַאג םָעד ןיִא

 ,ךיז עטער גרַאּב םּוצ

 םינ טסלָאז ּוד םּוא
 .ןַערָעוװ טעטכינרעֿפ

 ָנֹדֲא אנ לא

 ,ךָאד הא .םי אנ הנה .טי

 ןענוֿפעג טָאה רָענעיד ןייד ןח ךדבע אצמ
 טסנוג -- 0

 !ררֲעה ןיימ ,ךָאד ןיינ

 ,ןֶעגיֹוא נייד ןיִא ףיניעב

 סיֹורג טכַאמְעג טסָאה ּוד ןּוא לדנתו

 | ,רָאנג ןייד ףדסח

 רימ טימ טסָאה ּוד עכלעוו יִדַּמִע תיִׂשָע רשא
 ,ןָאהמְעג

 ;ןַעּבעל ןעזָאל ּוצ ךימ ישפנ תא תויָחהל

 .טמערַאּברָע םהיִא ףיֹוא ךיז טָאה טָאג לייוו (?

 ָּתְרַבִד רֶׁשֲא

 .טי ,אריו ,תישארב

 לכוא אל יכנאו

 הרהה למה

 טינ ןָאק ךיא רֶעָּא
 ,גרַאּב םּוצ ךיז ןֶעטֶער

 רעד םינ ךימ לָאז םִע םּוא הערה ינקבדת ן ןפ
 , קילגנוא סָאד .('ןָעְביירג ד הד

 .ןעּברַאמש ל ךיִא ןּוא :יתמו
 | ,ךָאד הָעז .כ אנ הנה כ
 טרָאמש עיד תאזה ריעה

 | טנהָאנ זיא הברק

 ,ןעפיולטנַא ּוצ טרָאד הָמש סונל

 ;ןיילק זיִא יז ןוא רעצמ איִהְו
 ---,ןיחַא ןֶעטָער ךימ לָעו ךיִא הֵּמִׁש אב הטָלַמֶ

 !ןיילק ךָאד זיִא יז איִה רעצמ אלה
 ןעביילב םָעוו עלַעעז ןיימ ןּוא | :ישפנ יחתו

 .ןֶּבֶעל +
 .יעיבר

 :טגָאזעג םהיִא ּוצ רֶע טָאה .אכ = ןילא רֶמאֹּיַו .אכ

 (*ריד טימ ןהָעזנייַא ּבָאה ךיא ףינפ יתאשְנ הנה

 הזה רבדל םּג
 + קו"

 ,ךַאז רֶעזיד ןיִא ךיוא
 + : + נב יב טינ לָאז ךיא (סָאד) יבפה יתלבל

 0/0 ,טרָאטש יד ריעה תא ןערהעקמוא

 טסָאה ּוד עכְלָעוו ןָעְגְעו
 .טרָערָעג |

 | טלמפה רחמ .בכ
 ,ןיהַא ךיגףיוא ךיד ָעמָעְר בכ| "די דד

 | המש

 ךאז ןייק ןָאק ריא 2 לבוא אל יִּב
 ןָאהט טינ רבד תֹוׂשֲעַל

 הָמִׁש ָאּב דע
 אָרְ ב לע
 ריעה םש

 .ןיהַא טינ טסמוק ּוד זיּב

 ןַעֿפּורעג ןַעמ טָאה םּורַאד

 טרָאטש רֶעד ןוֿפ ןַעמָאנ םָעד

 .(ל רעוצ :רעוצ

 ןעגנַאגעגסיֹורַא זיא ןוז יד גכ | אצי שמשה .גכ

 ,ררָע רֶעֹד ףיוא ץראה לע

 .ןַעדעירֿפוצ ךיד לעטש ךיִא (? .ןָעמפעהְעב (1
 .ןיילק 5



 .דימלתהו הרומה תרות

 : הָרָעַצ אֵּב טולו

 ריטמה הָוהיו .רכ

 , הרמע לעו םדס לע

 שאו תירפנ

 הוהי תאמ
 :םימשה ןִמ
 2 ךפהיו .הכ
 ֵאָה םיִרָעה תֶא
 רכה לָּכ תַאְ
 יבש* לַּכ תאו
 םיִרעְה =
 :ָמָרֲָה חַמְו
 ותשא טבחו .וכ

 / ןירחאמ
 גש דנן

 : חַלָמ ביצנ יִהְּתַ

 םהרבא םּכשיו .זכ

 רקבַב
 - םֹוָּמַה לֶא
 םש דמע רשא

 ;הָוהְי ינפ תֶא
 טקילּבעג טָאה רֶע ןּוא .חכ תקשיו .חכ

 ,הרמע ןוא םורס ףיוא הָרֹמֲעַו םדס יִנְּפלַע

 דנַאל עצנַאג סָאד ףיוא | . ץֶרֶפ יִנָ לב לע

 .רעֹוצ ןייק ןעמּוקֲעגויִא מול ןּוא

 טזָאלַעג טָאה טָאג ןּוא .דכ
 ןענגער

 ,הרמע ןּוא םודס ףיֹוא

 ,רֶעײֿפ ןּוא לָעּבְעװוש
 ,טָאנ ןיֿפ

 .לָעמיה ןוֿפ

 ?רָעּביִא טָאה רֶע ןּוא
 טרהֲעקַעג

 ,טרעטש עזיד

 ,זיירק ןעצנאג םָעד ןּוא

 ןוֿפ רֶעניֹואװנייַא עֵלַא ןּוא
 ,טדעמש יד

 ןופ (!םֹּכֲעוֲעג םָאד ןּוא
 - רעד

 טקּוקעג טָאה יורפ ןייז ןוא .וכ

 ,םהיִא רעטניה ףיֹוא

 ַא ןֶערָאװַעג זיא יז ןּוא
 .לײשץלַאז

 ,ןענַאטשעגֿפיֹוא הירפ רעד ןיִא זיא םהרבַא ןּוא -זכ
 ,טרָא םּוצ (ןעגנַאגעג ןּוא)

 ןענַאמשַעג זיא רֶע ּואוו

 .טָאג ןוֿפ טכיזעגנַא םָעד רַאֿפ

 + 7 ,זיירק ןוֿפ רֵּכַּכַ
 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא ארי

 ןעגנַאגַענֿפֹוא זיא םָע םָאר רטיק הָלָע ֲָּהְו
 ,דרָע רעד ןוֿפ (?ךיור א ץֶרֶאָה

 ;ךלַאק א ןוֿפ ךיור רעד יו :ןֵׁשְבַּכַה רטיִקְּ

 טָאה טָאג ןַעװ ןוא טכ) 7277 הנה א תחשב יִהֹיַו טכ
 ןַעּברָאררַעֿפ = | | םיהלא

 .ףּפמַאד (5 .גנּוצָארּפש יד 1

 תא םיִלֶא רכזיו |

 9 .מי ,אריו ,תישארב

 ,זיירק ןופ טדָעמש יד רֵּכִּכַה יִרֵע תֶא

 ךיז טנהָאמרָעד טָאג טָאה
 ,םהרבא ןָא םֶהָרבַא

 טקישֲעגסיֹורַא טָאה רֶע ןוא | טול תֶא חלשיו
 ץמו

 (:גנּורעמשוצ רַעַד ןַעטימ ןופ הכפהה ךותמ

 טרהָעקעגרָעּביא טָאהרֶע ןֶעוו םירעה תא ףפהב

 ,טדעטש יד
 טָאה טול עכלעוו ןיא| 3 בֵׁשָי רֶׁשֲא

 .טניֹואוועג + טֹול

 ןעגנַאנעגסױַא זיא טולןּוא .ל רַעֹוצִמ טול לע .ל
 ,רעוצ ןוֿפ

 טצֶעזֲעּב ךיז טָאה רֶע ןּוא רהב בשיו
 ,גרַאּב ןיא

 רָעטכְעט ייווצ ענייז ןּוא רמע ויָתְנְב יתשו
 ,םהיא טימ

 טעטכריֿפַעג טָאה רֶע ליוו ארי יכ

 ;רעוצ ןיא ןָעניואוו ּוצ רַעֹוצּב תֶבֶׁשֶל

 טניֹואוועג טָאה רֶע ןוא הרעמב בשיו
 -- ,לייה א ןיִא ה | ₪ ,..-

 .רעמכָעט ייווצ ענייז ןוא רֶע י ויתנב יתשו אוה

 וניבא הָריִעְצַה לֶא הָריִכְּבַה רָמאִתַו .אל

 כד ונע אול ץֶרָאָב יא שאק
 יי ּוִבָא תֶא הָקְׁשַנ הָכָל בל :ץֶרָאָה
 יִקְרָא יח מע הָבְּׁשִנְו
 הָריִכְּבַה אֹבָּתַו אוה הָליֵלַּב ןָיי ןְהיִבֲא תֶא
 :הָמּוקְּוּהְבְכשְּב עדי אלו היא תֶא בְַּׂשִּהַ
 לֶא הָריכְבַהרֶמאְּתַו תֶרְחַמְ יו .יל
 קש יִבָא תֶא שמא יבש ןח הריצה
 וניִבָאַמ הָיחְנ ומָע ִבְכָש יאו הלילה סנן
 תא אּוהַה הָליִלּב םג ,ןקשתו .הל :ערו

 אלו ומע בָּבשתו הָריֵעְצַה םקתו ןיי ןֶהיִבֲא
 יתש ןיָהַּתַ .ול : ּהַמּוקבּו ּהַבְכִׁשְּב עַדָי

  ְהיִבֲאַמ טול תֹונְב

 .גנורהעקמוא (1



 .כ ,טי ,אריו ,תישארב | .דימלתהו הרומה תרות 00

 טָאה 'עְרָעמְלָע יד ןוא ול | בה דלתו .ול
 ,ןהוז א ןָרָאכעג ןב

 ןעמָאנ ןייז טָאה יז ןיא באומ ומש ארקתו
 ,בָאֹומ ןָעֿפּורַעג --- ו
 בָאֹומ ןופ רֶעטָאֿפ רָעד זיִא רֶע .באומ יבא אּוה

 .טנייה זיּב = : םויה דע

 םַג הָריִעְּצַהְו .חל
  ןֶּב הָרָלי איה

 ןֶּב ֹומְׁש אָרָקִתַו

 טָאה ַערֶעגניא יד ןוא .אל
 ןהוז א ןֶערָאּבעג ךיוא

 ןייז ןָעפּורָעג טָאה יז ןּוא
 ,ימע ןב ןֶעמָאנ ימע
 . ו

 ןופ רַעטָאֿפ רַער זיִא רֶע ןומע ינב יבא אּוה
 ןומע ינב = | 7 חי יד

 .טנייה זיּב : םויה דע

 כב

 | שויירעג טָאה םהרבַא ןוא .א| = םשמ עַּסָיַו .א
 טרָאד ןופ םהרבא |

 ,טייז?ןעדיז ןּוֿפ דנַאל סָאד ןיִא בננה הצרא

 טצֶעזַעּב ךיז טָאה רֶע ןּוא

 ,רוש ןּוא שרק ןעשיווצ

 :פיוא ךיז טָאה רֶע ןוא
 .ררג ןיִא ןעטלַאהֲעג

 טגָאזעג טָאה םהרבַא ןּוא .ב

 בֶׁשֵּיו
 רוש ןיִבּו שדק ןיִּב
 :רֶרְְב רנו

 םֶהָרְבַא רֶמאֹיַו
 ּתׁשִא הָרָׂש לֶא
 איה יִתְחֲא
 ְךלֶמיִבֲא חַלְׁשִּיַו

 ָרנֶלֶמ =
 ;הָרֵׂש תא חקיו

 םיהלא אביו ג

 ףלמיִבֲא לֶא
 הָליֵּלַה םֹולֲחַּב

 ול רמו

 תֶמ ְךֵֶּה
 הָשאָה לַע
 ָתְחְקַל רֶׁשֲא

 : חרש יורפ ןייז ףיֹוא

 ; רָעטסְעווש ןיימ זיא יז

 גינעק רעד ךלמיבַא ןּוא
 ,טקישֲעג טָאה ררג ןוֿפ

 .ן'הרש ןָעמּונֲעג טָאה רע ןּוא

 ןעמוקעג זיא טָאג ןוא ג
 ךלמיבַא ּוצ

 ,טכַאנ ןּוֿפ םיורמ ןיִא

 :טגָאזעג םהיא ּוצ טָאה ןּוא

 טסּברַאטש ּוד

 ,יורפ רָעד רֶעּביִא

 ,ןַעמּונֲעג טסָאה ּוד סָאװ

 .ןאמ א טָאה יז ןעד :לַעַּב תַלְעְּבאיִהְו

 ךיז טָאה ךלמיבַא ןּוא .ה| = אל ְךֶלֶמיִבאַו .ד
 ,טרָעטנהָענרֶע טינ רהיא ּוצ | היִלֵא ברק

 : טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ינדא

 קיד ניו
 + גרהת

 :טנָאזְעג רימ ךָאד טָאה רֶע .ה יל רַמֲאאּוח אלה .ה

 ,רעטסָעווש ןיימ זיא יז ! איה יתחא

 :טגָאזְעג ךיוא טָאה יז ,יז ןוא הרמא איהםג איה

 .רָעדּורּב ןיימ זיִא רֶע / אוה יָא

 יִָבְל םֶתּב
 ִפּכ

 : תאז יִתיִׂשֲע

 וילֶא רֶמאַֹּו .ו
 | םיִהֹלֲאָה

 : םיֹורמ ןיִא 7

 ,טָאג ןיימ

 ןענניירּבמּוא וטסָעוו ןיוש טינ
 ?קלָאֿפ םעטכערעג א

 ןעצרַאה ןיימ ןופ דלּושנּוא טימ

 עניימ ןיפ םייהנייר טימ ןּוא
 דנעה

 .ןָאהטַעג סָאד ךיא ּבָאה

 םהיִא ּוצ טָאה טָאג ןוא רו
 טנָאזעג

 םלָחּב
 יתר יִכָֹא

 ףְבָבְל םָתב יִּ
 תאז תי
 נא ּגהׂשְחֶאו

  ָךְתֹוא

 ,טסּואווָעג ךיוא ּבָאה ְךיִא

 ןייד ןופ דלּושנּוא טימ זַא
 ןֶעצרַאה

 ,ןָאהמַעג סָאד ּוטסָאה

 ךיֹוא ךיַא ּבָאה םּורַאד ןּוא
 (+ ןעטלַאהעגקירּוצ ךיד

 | ; .רימ ןעגעג ןעגידניז ּוצ ןוֿפ יל וטחמ
 טיג ךיד ךיא ּבָאה םּורַאד ָךיִּתַתְנ אל ןּכ לע
 ֶעָאלַעג ו
 יו אי .רהיִא ּוצ ךיז ןערהירנָא : הילא עגנל
 | טציִא ןוא 3 התעו -ז

 ,ןַאמ ןופ יורפ יד קירוצ ּבָא ביג שיאה תשא בשה

 ,טָעֿפָארּפ א זיא רֶע ןָעִ אּוה איבנ יּכ
 ,ןֶעמעּב ריד ראפ טַעוורָעְוא | הדעב ללפתיו

 0 ,(- ןֶעּבעל טסָעוו ּוד ןּוא | היחו

 ּבַעְל ןוא (5  .ןעדעימרַעֿפ ,ןַעמלַאהעגּבָא (
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 ּבָא טינ טסיג ּוד ביוא ןּוא בישמ ףניא םאְו

 ,קירוצ ,סייוו עד

 ,ןעּברַאטש טסֶעװ ּוד סָאד תֹומָּת תֹומ יִּכ

 .טסָאה וד סָאװ םָעַֹא ןּוא יד ;ָהָל רֶׁשֲאלַכְוהַּתַא

 ;ֿפיֹוא זיא ךלמיבַא ןּוא .ח לְמיִבֲא םכָשיו .ח
 הירפ ןענַאמשַעג רֶקּבַּב

 עלא ןעֿפּורעג טָאה רֶע ןּוא יִרְבֲע לֵבְל ארקיו
 ,טכענק ענייז

 ל תא בי
 טרָערעג (*ייז ּוצ טָאה רֶע ןּוא הֶלֵאָהו םיִרֵבּדַה

 ,רֶעטרָעװ ַעלַא יד
 היא

 רה ןַעּבָאה טייל יד א םיִׁשָנֲאָה ּואְרייו : ואריי
 .טעטכריֿפעג | :דאמ

 ןַעֿפורַעג טָאה ךלמיבַא ןוא .ט ְךֶלמיִבֲא אָרְקִיו ט : ע
 ן'םהרבַא םֶהָרְבאְ

 ;טנָאזעג םהיא ּוצ טָאה ןּוא " ל רמו

 ,ןָאהטַעג זנוא ּוטסָאה סָאװ

 טגידניזעג ךיִא ּבָאה סָאװ ןוא
 ,ריד ןֶענעג

 טכַארּבעג טסָאה ּוד סָאד

 ול תשע הָמ
 ָהָל יִתאַּמִח הַמו

 אב ִּ

 יתבלממ לעו יִלָע

 הל הֶאטח

 םִׂשֲַמ
 ושי אל רֶׁשֲא

  יִדָמִ ישע
 ךָקְמיִבֲא רֶמאּו =

 ןיימ ףיוא ןּוא רימ ףיוא
 ךיירגינָעק |

 .דניז עסיֹורג א

 , ןעמַאהט

 ןָאהמַעג טינ ןַעֿפרַאד סָאװ
 ,ןֶערָעװ =

 .רימ טימ ןָאהטַעג ּוטסָאה

 טנָאזֲעג טָאה ךלמיבַא ןּוא י

 : םהרבַא ּוצ םֶהְרבַא לא
 ,ןהָעֹוֲעג ּוטסָאה סָאװ "תיאר המ
 ןָאהטְעג טסָאה ּוד סָאד תיִׂשֲע כ

 :הֶוַח רֶבָּדַה תֶא
 םֶהְרְבֲא רֶמאֹּיַו .אי

 ִּתְרַמא יִּכ

 .ךַאז עזיד

 :טגָאזעג טָאה םהרבא ןּוא .אי

 :טכַארטַעג ּבָאה ךיִא ליוו

 .ןרֶעיֹוא ערֶעייז ןיא (1

 1 .כ ,אריו ,תישארב

 תארי ןיא קר
 | םיהלא

 הזה םוקַמּב

 ינוגרהו

 תשא רב לע

 הנמֶא םַנְו .בי

 ?סָעטָאג ָאטינ רָאג זיא םִע

 טכרוֿפ

 ,טרָא םָעד ןיא

 ךימ טָעװ ןָעמ ןּוא
 ןעגניירּבמוא

 ,יֹורֿפ ןיימ רֶעּביִא

 ,ךילקריוו ךיוא ןּוא .בי
 סרעטָאֿפ ןיימ ,רָעטסְעווש ןיימ ,

 (' (לעקנייַאנַא) רעמכָאמ א איה יבא תב יתחא
 ; יז זיא + דרור
 סרֲעטומ ןיימ טינ רֶעּנָא יֵּמִא תב אל ְךַא

 ,רעטכָאט א
 .יורפ ןיימ ןערָאװעג זיא יז ןּוא } שאל יִל יִהְּתַ

 ךימ טָאה טָאג זַא ןּוא * רׁשֲאַּ יהיו .גי
 (?טרהיֿפָעגסיֹורַא םיִהלא יִתֹאּועְתִה
 ,זיוה סרָעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ יבא תיֵּבִמ

 :טנָאזֲעג רהיא ּוצ ךיא ּבָאה הל רמאו

 ,דֶאנְג ןייד זיא סָאד ָהּדְסַח הז
 םימ טסָעװ ּוד עכלעוו יִדַמִע ישעת רֶׁשֲא

 : ןָאהמ רימ
 ,טרָא ןֶערֶעי ןיא = םוקמה לָּב לא

 .ןעמוק ןֶעלַעװ רימ ואו חמש אובנ רשא

 : רימ ןָעְגָעו גָאז יל ירמא
 : אה יחַא

 ףְָמיִבֲא קוו רי
 רקבו ןאצ

 תחפשו םיִדָבֲעַו
 םֶחָרְבאְל ןח
 ול בשיו
 :ותשא הרש תא
 ֶלְמיִבֲא רֶמאֹּיַו .ומ
 נפ יִצְרא הנה
 ךיניֵעּב בֹוּטַּב
 ; בש

 . רֲעדּורּב ןיימ זיִא רֶע

 ןעמונעג טָאה ךלמיבא ןּוא .די

 רעדניר ןּוא ףָאש

 ,ןעטסנעיד ןוא טכָענק ןוא

 ןֶעּבֶענַעג טָאה רֶע ןוא
 הַא

 םהיִא טָאה רֶע ןוא
 בענג 0

 . הרש יורפ ןייז

 :טגָאזֲעג טָאה ךלמיבַא ןוא .וט

 ,ריד רַאֿפ זיִא דנַאל ןיימ

 ,טלהָעֿפעג ריד ּואוו

 , ךיז ץֵעזֲעּב

 .ןַעריִא טכַאמַעג (= .ןרה תב (1
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 .רַמָא הרשל .וט
 גר,

 ןעּבֶענֲעג ּבָאה ךוא יתתנ הֵּנִה

 קיטש רַעּבליז דנֲעזיֹומ כ ףֶלֶא

 ; רָעדּורּב ןייד ְךיִחָאְל

 ריד זיא רֶע + ָךְל אּוה הֵּנִה

 ץמוש א םיניע תּוסּכ
 ענו עבלָעוו ,ןֶעמֶעלַא ןיֿפ ףתא ֶׁשֲא לבל

 ; ריד טימ
 ןֶעמֶעלַא ןופ ןּוא לכ תֶאְו
 רַאֿפ טנָעקרָענַא ּוטזיּב : : תַחַכֹנְו
 .(!טכֶערעג לל :

 ּף

 ןָעַמְָעבָעג טָאה םהרבא ןּוא : םֶהָרְבַא לָּקּמְתֹנ זי
 ,טָאנ םיִלֲאָה לא |

 טלייהֲעגסיֹוא טָאה טָאג ןּוא תֶא םיִהלֲא אֵּפְרִיַו
 ךלמיבַא ףֶלֶמיִבֲא

 יורפ ןייז ןּו ותשא תאו

 ,ןעטסנעיד ץתיז וא | ותחמַאו
 ,ןֶערָאּבעג ןָעּבָאה ייז ןוא = :ּודליו
 \ | רצע רצ יּכ .חי

 (?ןעסָאלשרעֿפ טָאה טָאג ןֶעד הוה

 םיוששרעטומ ןֶעדֶעי םֶחר לָּכ דַעַּב

 ליבא תיֵבָ
 הרש רַבְּד לַע

 :םָהָרְבַא תֶׁשֲא

 זיוה ס'ךלמיבַא ןוֿפ

 הרש ןֶעגֲעוו

 .יֹורֿפ ס'םהרבַא

 יאכ
 וא .א |תא דקפ הָוהיַו .א

 הָָׂש
 רמא רֶׁשֲאַּכ

 ןָאהטַעג טָאה טָאג ןּוא הֵרָׂשְל הוה שעיו
 ן הרש ּוצ |

 ,טרֶערעג טָאה רֶע יוו ;רֵּבְד רֶׁשֲאַּב

 רהתו .ב

 ךיז טָאה טָאג |
 ,הרש ןָא טנָאמרֶעד

 ,םנָאזעג טָאה רֶע יוו

 רֶענַאװש זיא יז ןּוא .ב
 ; ןֶערָאװעג |

 .ןָעטְלַאהַעגבָא = .גירלושנוא רַאֿפ (

 רֶע טָאה ן'הרש ּוצ ןוא .זט

 םֶהָרבֲאְל לֶּלִמ יִמ

 ןב יִּתְדַי יִּכ

 .אכ ,כ ,אריו ,תישארב

 ןערָאּבעג טָאה הרש א . הֶרָׂש רֶלֵּתַו
 ,ןהוז א םהרבַא ּוצ ּב םהרבאל = ו

 ,רֶעמלֶע ןייז ּוצ | רינול

 ,םייצ עטמיטשָעּב רעד ּוצ דעומל

 םהיִא טימ טָאה טָאג ָאװ ותא רֶּבִּד רֶׁשֲא
 .טרֶערעג ;םיִהֹלֶא | |

 ןעֿפורַעג טָאה םהרבא ןוא .ג םֶהְרְבַא אָרְקיִו .ג

 ןהוז ןייז ןוֿפ ןעמָאנ םָעד | ונּב םש תא

 -  ןערָאּבַעג זיִא רֶעבלַעוו ל דלו נה
 ,םהיִא ייּב ןָעְרֶאווָעג

 וצ טָאה הרש ןעכלָעװ הֵרֵׂש ול הדלי רֶׁשֲא
 ,ןֶערָאּבַעג םהיא ₪0 דוד <
 הפו . קחצי : קַחצי
 ןעטינשַעּבטָאה םהרבַא ןוא .ד  םֶהְרְבַא למי .ד

 ֹונְב קָחֶצי תֶא
 םיִמָי תמש ןֶּב
 ותא הֶּוִ רֲֶׁאַּ

 : םיִהֹלֶא

 ,קחצי ןהּוז ןייז =

 ,טלַא גָעמ טכַא

 םהיא טָאה טָאג יוו
 . ןַעלהָאֿפָעּב

 .יׂשימ ח

 ןֶּב םֶהָרְבַאְו .ה
 הָנָׁש תֶאַמ |

 ול דָלּוהְּ

 :ּונָּב קָחְצִי תא

 הרש רֶמאֹּתַו או

 רימ טָאה רֶעטכֶעַלַעג א ל הֶׂשָע קחַצ
 ,טכַאמָעג טָאג םיהלא

 = טלַא ויִא םהרבַא ןּוא .ח
 ,רהָאי טרעדנּוה ןָעווֲעג

 ןֶערָאּבַעג זיִא םהיא ייּב ןָעוו
 ןֶערָאװעג

 .קחצי ןהוז ןייז

 :טגָאזֲעג טָאה הרש ןּוא 2

 2 | = טרעה סָאװ רָערֶעי .עמשה לב
 .רימ ןוֿפ ןֶעכַאל טָעוו ;יל קחצי

 ג :טגָאזעג טָאה יז ןוא ו | רמאתו .ז
 טרֶערַעג סָאד טלָאװ רעו

 ;םהרבַא ּוצ |
 ?רָעדניק ןעגייז לָאז הרש זַא

 ערָאּבעג ּבָאה ךיא ןָעד
 ,ןּז ַא = |

 הֶרָש םיִנָב הקניה
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 .רֶעטלֶע ןייז ּוצ :ויָנקְזִל

 זיִא דניק םָאד ןּוא ח דליה לדניו .ח
 ,ןערָאװעג טנײװטנַא ןּוא לֵמָגיו ןעסּכַאװעגסיוא ₪ :

 םֶהָרְבא ׂשַעִיו
 לודג התשמ

 תֶא לַמָּנִה םֹויִּ
 :קָחְ |
 הָרָש אָרֵּתַו ₪
 רֶגָח ןֶּב תֶא

 םכַאמָעג טָאה םהרבַא ןּוא

 טײצלָאמ ןעפיֹורג ַא

 קחצי ןעוו גָאט םָעֹד ויִא
 .ןַערָאװעג מנײװטנַא זיא

 ,ןהָעזֲעג טָאה הרש ןּוא .ט

 = רגה ןוֿפ ןהוז רעד סָאד
 ,תירצמ יד תירצמה

 ,םהרבַא ּוצ םֶהָרְכֲאְל ןֶערָאּבעג טָאה יז לע צנ:צ שה הדלי רשא

 .(קחצי ןוֿפ) סַאּפש טכַאמ : קחצמ

 וצ טגָאָעג טָאה יז ןוא .י םֶהְרְבאְל רמאתו .י
 :םהרבַא

 - טסנעיד יד םיֹורַא ביירמ תאזה המאה ר

 נב תא
 ּב ׁשֵרֵיי אל יִּ

 תאו הָמָָ
 ;קֶחֶצִי םִע יִנְּב םִע
 |  רֶבָּדַה עַרָיַו .אי
 | םָהְרבאיִניע :בדאמ

 ,ןהוז רהיא ןּוא

 רעד ןוֿפ ןהוז רעד ליוו
 ןֶעּברֶע טינ טעו טסנעיד

 .ן'קחצי טימ ,ןהוז ןיימ טימ

 ךאז יד טָאה ן'םהרבַא ןּוא .אי
 ןעסָארדדַעֿפ רהָעז

 .ןהוז ןייז ןֶעגָעװ :ונּכ תדֹוא לע

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .בי הלא רֶמאֹּיַו .בי
 ;םהרבַא ּוצ םֶהָרבֲא לא

 ןָעְסירררָעּפ םינ ריד לָאז | ְךיֶניֵעַּב ערי לא

 לע רענה לע
 | המ

 רמאת רשא לֹּכ

 ה לא |
 לב עמ

 ןוא ('ָעּבַאנק םָעד ןָעְָעוו
 : טסנעיד ןייד ןֶעגָעוו

 מָעוו הרש סָאװ םָעלַא
 ןָעְגָאז ריד |

 ,רהיא (? גלָאֿפ

 .עמימש רהיא רֶעה (5 .גנוי (

 אוה עז יִּכ

 69 .אכ ,אריו ,תישארב

 קח ןוֿ | = ֶחְיִב ִּ
 ןעְרְעוו ןָעּפּורָעג ריד טָעוו : ערֶז ָךֶל ארק

 .ןעמַאז
 ןהּוז םָעד ךיוא רֶעּבָא גי המאהב תאסנו .גי

 טסנעיד יד ןוֿפ
 ,קלָאֿפ א ּוצ ןַעכַאמ ךיא לַעו + ונמישא יגל

 .דניק ןייד זיא רֶע ליוו

 = הירפ זיא םהרבַא ןּוא .די| = םהרבא םַּכְׁשִּיַו .די
 ןענַאטשַעגֿפױא רקבב

 מיור ןֶעמּונֲעג טָאה ןּוא םֶחֶל חּקִיו

 םִימ תַת
 רֶנָח לֶא ןח
 הָמְׁש ל לע םָׂש

 רַעסַאװ (טימ) (*ךיולש ַא ןּוא

 ,ן'רגה ןֶעּבַענֲעג טָאה רֵע ןוא

 טגעלעגפיורַא (סָע) טָאה רֶע
 ,רעמלּוש רהיֵא ףיוא

 ,דניק סָאד ןּוא דליה 1 תֶאְו

 ;טקישעגקַעװַא יז טָאה רֶע ןּוא הלַׁי

 ןעגנַאגעג זיא יז ןוא ךְלתו

 (?מריִאְעְג טָאה יז ןּוא עתתו

 .עבש רֶאּב עטסיוו רֶעד ןיִא :עב בֶׂש רַאַּב רּבְדִמִּב

 מה ולו ו
 ,ךיולש | ןופ תמחה ןמ

 ןעֿפרָאװעגקַעװַא טָאה יז ןּוא דליה תא לְׁשַַ

 טָאה רַעסַאװ סָאד ןּוא ומ
 טגידנַעעג ךיז

 דניק סָאד
 דחא תחת
 2 יד ןופ םָענייֵא רֶעטנּוא | = הן

 .(+ ןעטסיק | :םחישה =
 ןענַאנעג זיא יז ןוא .ומ ףלתו .זט

 טצעועג ךיז טָאה יז ןּוא ּהָל בשתו

 ,ןעגָעקטנַא דֶַּנִמ
 - (לעיֿפ יֹוזַא ףיוא) םייוו קחרה

 .טימ ןעסיש סָאװ יד ווו
  ןעניֹוּב א

 ;טגָאזֲעג טָאה יז לייוו <
 תק יח

 הָרְמָא
 חַאְרַא לא

 יה תו
 ןהַע טינ לָאז ךיא

 ;טבראטש דניק סָאד יוו

 .ןעביורטשעג (* .טָעזרנָאלּבֲעג (? .לָעְגֶאל 8 (
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 ןוֿפ ןעסֶעוֶעג זיא יז ןוא דננמ בש
 ,ןעמייוו

 ןעּביֹוהעגֿפיוא טָאה יז ןוא ּהָלֹק תֶא אשתו
 (1 עמיטש רהיא

 . טנייוועג טָאה ןּוא :ְךֵבֵּתַו

 טרֶעהרעד טָאה טָאג ןוא י םיהלא עמשיו זי

 ,עּבַאנק םָעד ןוֿפ עמיטש יד רענה לוק תא

 טָאה טָאג ןוֿפ לַעגנע'נַא ןוא אַ ארק
 ןעֿפורעג | םיהלא

 רגה ּצצ = רנה לא

 ,לעמיה ןופ םימשה ןמ
 ּהָל רַמאיו

 רג ל המ
 ִאְריִּת לֶא
 םיהלא טמש יִּכ

 רענה לוק לא

 .זיִא רָע ּואו (טרָאד ןופ) :םש אּוה רֶׁשֲאַּב

 יִמּוק .חי
 עּבַאנק םעד ףיוא ביוה רַענַה תא יאש

 רֶעטנּוא םהיִא טלַאה ןּוא ֹוּבָרִרְי תֶא יקיזחהו
 ,דנַאה ןייד טימ

 ןעבַאמ םהיֵא לָעוװ ךיִא לייוו לֹודָנ יול יִּ
 .קלָאֿפ ןעסיורג ַא ּוצ :ּונָמיִשַא

 טנַעֿפֶעעג טָאה טָאג ןוא .םי .םיִהֹלֲ חקפיו .םי

 :טגָאזֲעג רהיא ּוצ טָאה ןּוא

 ? רגה ריד זיא סָאװ

 ,םינ עטכריֿפ

 טרעהרָעד טָאה טָאג ןעד

 עּבַאנק םָעד ןוֿפ עמיטש יד

 ,ףיֹוא הָעמש .חי

 , ןַעגיֹוא ערהיא היִניֵע ת

 ןהָעועג טָאה יז ןּוא ארו

 ,רעסַאװ (טימ) ןֶענּורּב ַא םימ ראב

 ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא .ףלתו |

 םָעד טליֿפעגנָא טָאה ןּוא תמחה תא אָלַמִו
 ךיולש

 םימ

 :רענה תא שתו

 םיִהלֶא י יהיו .ב
 רַעַּנַה תֶא

 , רָעַסַאוו (טימ)

 . ןעקנּורטַעגנָא טָאה יז ןוא
 .עּבַאנק םער

 ןֶעווַעג זיא טָאג ןוא .ב
 ,עּבַאנק םָעֹד טימ

 .טנייוועג קרַאמש טָאה יז (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 ץֶרֶאָה בע

 .אכ ,אריו ,תישארב

 ןֶערָאװעג םיורג זיִא רֶע ןּוא .לדְניו

 ןיִא םניואווָעג טָאה ןּוא רֵּבְרִּמַּב ביו
 ,עטסיוו רֶעד לזה
 ?ןעיוב א ןְעווֲעג זיא רֶע ןּוא תשק הבר יהיו

 . רָעסיש .
 טניואוועג טָאה רֶע א אנ | רב סב בֶׁשּו .אכ

 ,ןראּפ עטסיוו רעד ןיִא ןְראַּפ
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 םהיִא טָאה רַעטומ ןייז ןיא השאומא ול חקתו
 יורפ ַא ןָעמּונעג

 .םירצמ דנַאל ןופ = :םירצמ ץֶראמ

 .יש ש

 ןֶעוועג זיא םִע ןּוא .גב | תֶעַּב יהיו .בכ
 ,טייצ רֶענֶעי ןיִא איהה

 ןייז לכיפ ןוא ךלמיבַא טָאה| ..ךֶלֶמיִבֲא רמאיו
 טגָאזעג רַערהיֿפ רעטילימ | ואבצ ךש לכיפו

 םהרבַא ּוצ םהרבא לא

 רמאָל : יֹוזַא

 מע םיהלֶא
 הָתַא רֶׁשֲא לכְּב

 ריד טימ זיִא טָאג

 , טסּוהט ּוד סָאװ .םָעַלַא "
 : תשע

 טציִא ןּוא -ג הָּתְעַו .גכ

 םָאג ייּב רימ רֶעווש יאכל

 0 וא הגה
 שלַאֿפ טינ טסָעװ ור זַא  יִל רקשת םא

 רימ ןייז . :י '

 ןהוז ןיימ ןּוא ינינלּו

 ;לֶעקנֶע ןיימ ןּוא ּדְכְנְלּ

 - ךיִא עכלעוו ,דָאנג יד יוו יִתיִשָע רֶשֲאְמְַּכ
 ,ןָאהטַעג ריר טימ ּבָאה מש

 רימ טימ ןָאהט ּוטסלָא = יֵדָּמִע הֶׂשֵעַּת

 דנַאל םָעד טימ ןּוא

 ךיז טסָאה ּוד ןָעכלָעװ ןיא  ּהַּב הָּתְרִּג רשא
 .ןעטלַאהעגֿפיֹוא

 :טגָאזַעג םהרבא טָאה .דכ םהרבא רמאיו .דכ
 לדקה שה ןח

 רש כנא .ןֶערֶעװש לָעװ ךיא = 1עבשא יכנא
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 טכַאמַעג טָאה םהרבַא ןּוא.חכ | הר % חכֹוהְו .הכ
 ן'ךלמיבַא עֿפריװרָאֿפ ֶלֶמיִבֲא תֶא

 רֶאְּ תודא לע
 םימה

 ידבע ולְזִּג רֶׁשֲא
 \ :ָךְלמיִבְא

 ;טגָאזֲעג טָאה ךלמיבא ןּוא .וכ ףלמיבא רמו .וכ

 יִּתְעַרי אל
 הָשע מ
 הזה רֶבַָּה תֶא
 .אל הֶּתַא םֵנְו

 ,ןֶענּורּב:רָעפַאװ םָעד יו

 בא ןעּבאה םִע ןָעְכלָעוו
 .טכענק ס'ךלמיבַא ןעמונ

 טינ סייוו ךיא

 ןָאהטַעג טָאה סֶע רֶעוו

 .ךַאז עיר

 .ךיוא רימ טסָאה ּוד ןּוא |
 ,טגָאזעג טינ יל דגה

 רָאנ סָאד ּבָאה ְךיִא ןוא אל יכנא םֵגְו
 טרֶעהָעג טינ יתעמש

 : םויה יִּתְלִּב
 ןעמּונֶעג טָאה םהרבא ןוא כ | םהרבא חקיו .וכ

 - רבו ןאצ

 ףלֶמיִבֲאַל תו
 ;תיִרּב | סנש ותק
 טָאה םהרבַא ןּוא .חכ םַהָרְבַא בציו .חכ

 . טנייה רֶעסיֹוא

 היפ:רניר ןּוא ףָאש

 | במ טָאה רֶע ןּוא
 ,ץךלמיבַא

 עדייב ןַעּבָאה יז ןּוא
 . דנּוּב א ןעסָאלשַעג

 טלָעטשָעגקעװַא
 ןעסּפעש ןָעבעיז ורד ?ך 6 : תשבכ עבש תא

 ןאצה
 .רָעדנּוזעּב ; ןהד בל

 טגָאזעג ךלמיבַא טָאה .טכ ָךֶלֶמיִבֲא רמאיו טכ
 : םהרבַא ּוצ םֶהָרבֲא לא

 ָאד זיִא סָאװ הֵּנִה הָמ

 ןעסּפעש ןַע ו לאה , ןעסּפעש ןַעּבעיז יד =- "= תשכּכ עבש

 טסָאה ּוד ַעכלָעו תבצה רשא
 טלעטשעגקעװַא צה < לש דק
 ? רָעדְנּוזָעּב : הנ בל

 690 .בכ ,אכ ,אריו ,תישארב

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .ל | רמאיו .ל

 ןעסּפעש ןָעְבעיז יר לייוו תשַבּכ עַבֵׁש תֶאיִּכ

 ,דנַאה ןיימ ןּוֿפ ןֶעמֶענ ּוטסֶעוו | ידימ חקת

 .רימ ןייז לָאז סָאד םּוא יִל הָיְהִּת רּובֲעַּב
 ,סינגייצ םּוצ הֶדָע ל

 ןָעּבֶּארגְעג ּבָאה ךיא סָאד ִּתְרפָח ֵ

 . ןענּורּב ןעזיד +: תאזה ראְּבַה תא
 םּורַאד .אל ןּכ לע .אל

 טרָא ןֶעזיד ןַעֿפּורעג ןעמ טָאה אוהה םֹוקָּמַל ארק

 ,עבש רַאּב - עֶבֵׁש רֶאְּב

 טרָאד לייוו םש יִּכ

 .ןֶערָאװשעג דייב ןֶעּבָאה !םֶהיֵנְׁש ּועְּבִׁשְנ

 ןַעסָאלשַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא בל תירב ּותרכיו .בל
 דנּוּב א

 עבש ראַבְּב

 ךלמיבא ןענַאטשַעגֿפוא זיא | ליב קוו

 .עבש רַאּב ןיִא

 רערהיפ רעטילימ ויז זוא ₪: ה"י
 עי ןיז ן ואבצ רש לכיפו

 ;קירוצ ךיז ןעּכָאה ייז ןּוא | ץֶרֶא לֵא ובש ב
 .םיתשלפ דנַאל ןיִא מרהֲעקעג \ :ם :ם יתָשְלּ

 .לָׁשֲא עו .גל

 א + עַבָׁש רֵאְבַּב
 טרָאד טָאה רֶע ןוא םש ארקיו

 ןַעֿפּורעגנָא
 יא הוהי םֶׁשִּ

 טצנַאלֿפעג טָאה רֶע ןּוא גל
 6% ןַעטרָאע םיֹוּב ַא

 ,עבש רַאּב

 ,ןעמָאנ םָעמָאג

 .טייקניווע רָעד ןוֿפ טָאג : : םלע לא

 טָאה םהרבַא ןּוא דל . םֶהָרבַא רגיו .דל
 טניואוועג \ \ |צ-

 .םיתשלּפ דנַאל ןיא .םיתשלפ ץראב :

 .םייצ עגנַאל ַא : םיבר םיִמִי

 .בכ .יעיבש

 ןֶעווֲעג זיא סע ןּוא .א יהיו .א

 עטכישעג עויר - םיִרָבְּלַה רַחַא

 .עקסירַאמַאט ,ַעטניּבַערעט (!
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 טבּורפעג טָאה טָאג ןּוא | הַשנ םיז הלא ֲהְו
 ,ן'םהרבַא | (םהָרבֲא תא

 :טגָאזעג םהיא טָאה רֶע ןּוא | .וילא רָמאיו

 ! םהרבַא םהרבא |

 : טגָאזעג טָאה רע ןּוא רמאיו

 ! ךיִא ןיִּב ָאד י ונגה

 :טגָאזעג טָאה (טָאג) רָע ןוא .ב רמאיו .ב

 ךָאד םהָענ אנ הק

 ,ןהוז ןייד נב תֶא
 ,ןעגיצנייא ןייד יחי תא

 ,טסּבעיל ּוד ןַעכלֶעװ תבהא רֶׁשֲא |

 ,'קחצי קָחצי תא
 ךיז הָעג ןּוא הל הל

 הרמה ץֶרֶא לא
 םש ּוהלֲעַהְ

 הָלעְ

 םירהה דַחַא לע
 .ןָעְָאז ריד לָעװ ךיא סָאװ :ךילא רמא רו שא

 . ל
 :פיוא זיִא םהרבַא ןּוא .ג| םֶהְרְבִא םּכָשיו

 ,הירומ דנַאל ןיִא

 ףיֹוא טרָאד םהיִא גניירב ןּוא

 רַעֿפּפָא;ץנַאג א ראפ

 ,ֿגרֲעּב יד ןוֿפ םִענייֵא ףיוא

 | הירֿפ ןַענַאטשעג רקּבב
 לי

 . תאו ₪ ₪ ,0* 9

 ל םָאה  ן*  ןדמח תא שבחיו
 ענייז ןעמונעג טָאה רֶע ןּוא וירענ ינש תא חקיו

 באנק ייווצ דש הל
 ךיז טימ ותא
 ,קחצי ןהּז ןײז ןוא | נב קחצי תאו
 ג: ודב

 ןעמלָאּפשעג טָאה רֶע ןּוא עקביו

 ,רַעֿפּפ;אצנַאג סָאד רַאֿפ ץילָאה הָלֵע יצע

  ןענַאטשָעגפיוא זיא רֶע ןוא םקיו
 | ןש-

 ןעגנַאגעג זיא ןוא ליו

 ,טרָא םָער ּוצ םוקמה לא

 םהיֵא טָאה טָאג ןעבלעוו [ ןל רַמָא רֶׁשֲא

 .טגָאזָעג \ 1 םיהלאה |

 ,תישארב

 יִׁשיִלְׁשַה םִויַּב .ד |

 םֶהָרְבַא אָשָיַו
 וע תא
 םֹוקָּפַה תֶא ארָיו
 ; קחרמ
 םֶהְרְבֲא רֶמאֹּיַו .ה

 | מ א
 הפ םֶכָל ובש

 רֹומֲחַה םע
 רעְגהְו ינאו

 הכלנ
 הּכ דַע
 הוחתשנו
 ;םֶכיֵלֲא הבּוׁשְנ

 םֶהרְבַא קו.
 הלעה יִצָע תֶא

 ונּב קַחצי לעם שיו

 ודיב חק
 .ׁשֶאָה תֶא
 ֶלְכֲאּמַ תאְו

 םֶהיֵנְׁש וכל

 דה

 חי מא +
 יְבָא םֶהָרְבַא לֶא
 רמאיו
 יבא

 רמאיו |

 נבי

 רֶמאַֹ

 יִצעָהְו שאה ה |

 .בכ ,אריו

 גָאט ןַעמירד ןיֿפיֹוא .ד

 ןָעביוהְעגפיוא םהרכַא טָאה

 | ,ןעגיֹוא ענייז

 טרָא םָעד ןהָעזרֲעד טָאה ןּוא

 .ןעטייוו ןוֿפ

 טגָאזעג םהרבַא טָאה .ה

 ; ןעּבַאנק ענייז ּוצ

 = אד ךייֵא טּביילּב

 .,לָעְזַע םָעַר טימ

 ןַעּבַאנק סער טימ ךיִא ןּוא

 ןהָעג ןֶעלַעוו

 , ןעמרָאד זיב

 ,ןעקוב ךיז ןעלֶעוו רימ ןּוא

 :קירוצ ךיז ןֶעלֲעוװ רימ ןּוא
 .ךייַא ּוצ ןֶערהעק

 ןֶעמּונֲעג טָאה םהרבָא ןוא -ו

 ,רַעֿפּפָאצנַאג ןוֿפ ץלָאה יד

 ףיוא טנַעלעגֿפױרַא טָאה ןוא
 ,קחצי ןהּוז ןייז

 ןיִא ןֶעמּונעג טָאה רֶע ןּוא
 דנַאה וו \

 רֶעייֿפ סָאר

 ,רעסַעמ סָאר ןּוא

 ןעגנַאגעג עדייב ןֶענעז ייז ןוא

 .ןעמַאזּוצ

 טנָאזעג טָאה קחצי ןּוא ז

 ,םהרבַא רָעמָאֿפ ןייז ּוצ

 ; גידנַעגָאז

 ! רַעמָאֿפ

 :טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ! ןהּוז ןיימ ,ךיא ןיב

 : טגָאזעג טָאה רֶע

 ןּוא רעיײֿפ סָאד זיא
 ץלָאה יד



 .דימלתהו הרומח תרות

 ספעש רער זיִא ּואוו ןוא חשה הָיאו

 ? רַעֿפּפָאצנַאג םּוצ : הָלעְל

 :טגָאזֲעג םהרבַא טָאה .ח םֶהָרְבֲא רמאיו .ח

 טָאג םיהלֶא

 השח ןל הֶאְרִי

 הָלעְל

 ינב
, 

 :ודחי םהינש ּוכליו

 םוקמה לא

 ול רמא רשא

 םִהלָאְת =
 ֶהָרְבַא םש ןְביו
 חבזמה תֶא

 (! טָענדרָאעג טָאה רֶע ןּוא םיִצֲעַה תא ןשיו

 ןוא |  קָחְצי תֶא דקָעיו

 נב

 סּפעש םעד ןָעהָעז ךיז טַעוו
 ,רָעֿפּפָאצנַאג םּוצ

 .ןהוז ןיימ

 ןעגנַאגעג ןענעז יז ןּוא
 .ןַעמַאזּוצ עדייּב

 ןעמּוקֲעג ןָעְנָע יז ןּוא ₪
 ,טרָא םּוצ

 ,טגָאזעג םהיא טָאה טָאג סָאװ

 טרָאד טָאה םהרכַא ןּוא
 טיֹוּבֲעַג

 רַאטלַא םָעד

 | ,ץ לָאה יד
 ןייז ןֶעדנּוּבַעג טָאה רֶע

 קזוצי ןהוז

 ותא םשיו

 במה לע
 .ץלָאה יד רֶעּביִא = !םיִצָעַל לַעַּמִמ

 י םֶהְרבֲא חלשיו -י
 = חו תֶא
 תֶלכֲאַּמַה תֶא חיו
 : נב תֶא טֹהׁשִל

 לא אר
 הָוהְי ְךֵאְלַמ
 םִימָּׁשַה ןמ
 רמאיו

 םֶהָרְבַא םָהָרְבִא
 הל + { 7

 טנעלעגֿפױרַא םהיֵא טָאה ןוא

 רַאטלַא ץֿפיֹוא

 ?םיֹוא טָאה םהרבַא ןּוא
 טקָערטשעג

 סָאד ןֶעמּונֲעג טָאה ןּוא

 .ןהוז ןייז ןַעטכַאלש וצ םּוא

 ןעֿפורעג םהיא ּוצ טָאה אי

 םעטָאג לָעגנֲע'נַא

 לעמיה ןוֿפ

 : טגָאזַעג טָאה ןוא

 ! םהרכַא ,םהרבא

 .טכַאמָעגמבָערּוצ ,טגיילּוצ (!

 רעסעמ

 | םֶהָרְבַא אָשיו .גי |

 01 .בכ ,אריו ,תישארב

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 .ךיִא ןיּב ָאד י יִנָנְה

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .בי רמאיו .בו

 דנַאה ןייד סיֹוא('טינקערטש = ָךְדִי חלש לא

 ,עּבַאנק םּוצ רַעּנַ לא
 ול שעת לאו

 ,סטכינ םהיא איהמ יא \המואמ ו -

 ,ךיִא סייוו טציא ןֶעד ית ודי התע יכ

 ;רי ול
 ;םטָאג א טזיּב וד זַא | םיִהלֶ ארי יִּכ

 ,רעגיטבריפ | הָּתַא |

 (? ןָערימרָעֿפ טינ טסָאה וד ןוא תכשח אלו
 : ש ןןה + 3

 ,ןהוז ןייד | ףנכ תא

 , ןעגיצנייַא ןייד 7 תֶא

 רימ ןוֿפ :ינפמ

 לפיוא טָאה םהרבַא ןּוא .גי
 ,ןָעגיֹוא ענייז ןִעַּביֹוהְע ויניע תא

 ,ןהָעוֲעג טָאה רֶע ןוא אריו

 ,(טֿפיול) (*רעדיוו א סָאד ליא הנהו

 םָעדכָאנ רחא

 ךעגייווצ יד ןיִא ןַערָאװעג 5 (+ טלעקיוורעפ רֶע זיא ֵֵָּפַּב זחאנ
 .רָענרֲעה ענייז טיז וינרקב
 םהרבא ליו
 ליֵאָה תא ח וו יו

 הל
 ןיי 2

 - זיִא םהרבא ןּוא

 ,רעדיװ םָעד ןֶעמּונֲעג טָאה ןּוא

 טכַארּבעגֿפיוא םהיא טָאה ןוא

 | ,רָטּפפֶאצנַאג םּוצ

 : ונב תחת

 ןַעֿפורעג טָאה םהרבא ןיא .די םהרבא אְרְקִּיַו .די

 .ןהוז ןייז טָאטשנַא

 טרָא םִענֶעי ןוֿפ ןֶעמָאנ םָעֹד אּוהַה םוקפה םש

 ,"ןהָעז טָעװ טָאג הארי הוהו

 :טרעוו טנייה ןעכלעוו ןעגעוו םויח רמאי רשא
 : טנֶאזְ טיפ 55 7% א!

 -ןַארַאּב ַא (* .טניֹושֲעג (5  .טינ געל ( 1
 .ןֶערָאװעג ןָעמּונעגנָא ,ןעטלַאהְעגנָא (+



 .דימלתהו הרומה תרות 68

 .גרַאּב םָעטָאנ ףיֹוא הוחי רהְּב

 .(+ ןַערָעװ ןהָעזֲעג רֶע לָאז : : הארי

 טָאה לֶעגנֶע םָעמָאנ ןוא ומ | ךאלמ אָרְקיִו .וט
 ןַעֿפורעג \ הָוהְי

 םהרבַא ּוצ םהרבא לא
 גש ₪7

 לָאמ ןעטייווצ םּוצ תינש

 ,לעמיה ןפ | = ;םִִמָׁשַה ןמ
 בא :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ּוט רמאיו זמ

 ִּתְעַּבׁשִנ יִּב
 הָוהְי םִאְנ
 ןָאהטַעג טסָאה ּוד לייוו סָאד תיׂשע רשא : ןעי יּ

 , + ןי -

 ,רָעווש ךיא |

 ,טָאנ ןופ טרָאװ סָאד זיא סָאד

 ,ךַאז ויד הָזה ר רבּדַ תֶא
 ןעדימרֲעֿפ םינ טסָאה ּוד ןּוא ַּתְבַׂשֲח אלו

 ,ןהוז ןייד דב תֶא
 -- .ןָעגיצנייַא ןייד / י ףדיחי תא

 ךיד ךיִא לָעוװ םּורַאד .ּי ָךכְרַבֲא ְךֶרַב יִּכ וי
 ,ןָעשנֶעּב

 ןערהַעמרָעֿפ לָעװ ךיא ןּוא הברא הֵּברַהְו

 ןעמַאז ןייד ךערז תא

 ,לעמיה ןיֿפ ןַערעטש יד יוו םימשח יבכֹוכַּב

 ,דמַאז רָעד יװ ןוא לֹוחַכְו

 םָעד ףיֹוא זיִא רֶעכלָעוו תפש לַע ֶׁשֲא
 .םי ןּופ גָערּב םיַה

 ןֶעּברֶע טָעוו ךערז ׁשריו

 :ויביא רַעַׁש תֶא
 וכֵרְּבְתִהְו .חי

 = ערב
 ץֶרֶאַה ייוג לכ

 טרֶעהָעג טסָאה ּוד לייוו תעמש רשא בקע

 7 יִלקּב

 ןעמַאז ןייד ןוא

 .דנייפ ענייז ןוֿפ רֶעיֹומ םָעד

 ןעשנעּב ךיז ןָעלָעוו סָע ןּוא

 ןעמַאז ןייד םימ

 ,ררָע רעד ןופ רַעקלָעֿפ עלא

 .עמיטש ןיימ

 גז הארי הנשּב םימעפ שלש (1

 .בכ ,אריו ,תישארב

 טרהעקענקירוצ
 ,ןַעּבַאנק ענייז ּוצ וירענ לא

 ,ןענַאטשַעגֿפױא ןֶענֶעז ייז ןוא ומקיו

 ןעגנַאגעג ןֶענַעְז ייז ןוא דִי וכלי
 | ,עבש ראב ןיק  עַבָׂש רֶאְּב לא ןעמַאזו

 םֶהָרבֲא בשיו
 עי: ןייה

 :עַבָׁש רָאְְּב
 טניואווָעג טָאה םהרבַא ןּוא

 .עבש ראב ןיִא

 .ריטפמ |
 ירחא יהיו כ

 | הלאה םיִרְֵּדַ
 םֶהָרְבַאְל דָגיו

 .רמאָל
 הכְלמ הָדלִי הנה

 \ טיב איִה ם
 :ףִֶא רח
 םָענֲערָאּבֲעג;טשרִע ןייז .אנ ?רכב ץּוע תֶא .אכ

 ל ויִחֶא זו תֶא
 .לָאומק תֶאְ

 :םֶרֶא יִבֲא

 ןעמבישעג עזיד ךָאנ ןּוא -

 טלהָעצרַעד ן'םהרבַא זיא
 ןֶערָאװַעג

 : יֹוזַא

 ו ךיוא טָאה הפלמ
 דניק

 .רוחנ רָעדּורּב ןייד ּוצ

 זוב רֲערּורּב ןייז ןוא

 לאומק ןּוא
 .םרַא ןופ רעמָאֿפ רעד

 רשכ וא ב:  דֶׂשַּכ תֶאְו .בכ

 וזח ןּוא 0 וזַח תא

 שרלפ ןּוא שרל תֶאְ
 ףלדי ןּוא ףלדי תֶאְ

 .לאּותב ןּוא : לאּותב תֵאְ

 ןֶערָאּבֲעג טָאה לָאּותּב ןּוא .גב דל לָאּותְב .גכ
 .הקבר הקבר תא

 טכַא יד הלא הנמש

 עג טָאה רוחנל הָכַלַמ הָדָלי

 ;םֶהָרְבֲא יח
 ושגליפּו .רב
 המואר המ

 רוחנ ּוצ הּכלמ ןֶערָא

 .רעדּורּב ס'םהרבַא

 ,ביײװסּכֲעק ןייז ןּוא .דב

 ,המּואר זיא ןעמָאנ רהיִא סָאװ



 איה םַּג דֶלֵתְו
 הבט תא
 חג תֶאְ
 שחת תֶאְ
 ;הָבֲעַמ תֶאְ

 :הרטפה

 ,הָרָׂש יָיח

 ,ב םיבלמ

 .דימלתהו הרומה תרות

 : ןַערָאּבַעג ךיוא טָאה

 חבמ

 םהג ןּוא

 שחת ןוא

 .הכעמ ןּוא

 'גכ

 ןופ ןָעְּבְעל סָאד ןּוא .א הרש ייח ויהיו <

 הנש האמ |

 הנש םירשעו
 םינש עבשו

 : הרש ייד ינש
 הרש תמתו .

 ַּבְרַא תורקב
 ןֹורְבֶח איה

 ןַענּב ץֶרֶאַּב
 םָהָרבַא אכו
 הָרָשְלרפְסִל
 תבל

 םֶהָרבַא םקיו כ
 ותמ נפ לעמ

 רּבדיו
 תֶח יִנּב לא
 ; רמאל

 בשותו רג .ד

 מע יִכנָא
 יל ונת

 רבק תַזְחַא
 םֵכּמִע

 .ןענַאטשענֿפױא (!

 ןַעווֲעג זיִא הרש
 רהָאי טרָעדנּוה

 רהָאי גיצנַאװצ ןּוא

 ,רהָאי ןַעּביז ןּוא

 ?סנֶעּבעל יד (ןְענֶעז סָאד)
 .הרש ןוֿפ ןָערהָאי

 ןַעּברָאטשַעג זיא הרש ןוא .ב

 ,עּברַא תירק ןיא

 ןורבח זיִא סָאד

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא

 ןעמּוקֲעג זיא םהרבַא ןוא

 ,ץהרש ןַענָאלקַעּב

 .ןענייוועּב ּוצ יז ןּוא

 זיא םהרבא ןּוא ג
 (1 ןַעגנַאגעגּבָא

 ,ןָעמיוט ןייז ןופ

 טדָערעג טָאה רֶע ןוא

 תח ינב יד ּוצ

 : יוזא

 ןוא רעדמַערֿפ א .ד
 (= רַענַעסעזעגנייַא נַא

 : ךייא יב ְךיִא ןיב

 רימ טיג

 (* םּוטנַענייַא;ּבַארג א

 ,ךייַא וו ב

 .ליימ א (5 .רֶעניואוונייַא (?

 ול רֶׁשֲא

 09 .גכ ,הרש ייח ,תישארב

 ןַעּבָארנַעּב לַעוו ךיא ןּוא .יתמ הרבקאו
 ןעטיומ ןייז

 יָנְפְלִמ .טכיזַעגנַא ןיימ ןופ
 תח ינב ונעו .ה

 ברא תא 0
 : יוזא םהיא גידנָעְגֶאז / : ול רמאל

 רעה ו ינדא ונעמש ו

 יִֹלֶא איש
 ונכותּב הָּתַא

 ניק רַחְבְִּ
 ְךֶתֶמ תֶא רב

 תח ןוֿפ רָעדניק יד ןּוא .ה
 ןיםהרבַא טרָעֿפטנַעעג ןֶעּבָאה

 ;ררָעה ,ּוצ זנּוא

 טשריֿפ רָעכילטעג א
 ,זנוא ןעשיװצ ּומזיב
 ערעזנוא ןופ ןֶעטסֶעּב ןיא

 ןעּבַארג
 ,ןעטיוט ןייד ּבָארגֲעּב

 זנוא ןוֿפ רֶענייק וּנַּכִמ שיא

 ןייז יט ערײמרעֿפ טינ . אל ורק תא
 דפ בָארג ףממ הלכי

 :ךְתמ רבקמ

 םֶהָרְבַא סקי
 = ּחַהָשו
 רה סע
 :תַח יב
 ײז טימ טָאה רֶע וא ח | םתא רֵּבַדיַו .ח

 מרע : יֹוזַא רמאל

 (? טגיינעג טייז רהיא ּביֹוא םכְׁשִפִנ תא שי םא

 וצ יתמ תא רֹּבְקְל

 מו ןייד ןַעּבָארגַעּב ּוצ

 ךיז טָאה םהרבַא ןוא
 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיֹוא

 טקובעג ךיז טָאה ןּוא

 סָאד ןוֿפ קלָאֿפ םָעֹד רַאֿפ
 דנַאל

 .תח ןּוֿפ רֶעדניק יד ראפ
/ 

 ןָעמיומ ןיימ ןַעּבָארגעג

 ,טכיזעגנַא ןיימ ןופ יננלמ

 ךימ טרָעה (ןַאד) ינוע עַמָׁש

 רימ רַאֿפ טָעּב ןּוא יִל ועו

 .ןהוז ס'רחצ ןורפע : רחצ ןב ןֹורְפֲַּב

 ןֶעּבעג רימ לָאז רֶע ןוא ₪ יל ןִתִיו .ט
 תרע = תא

 הלפכמ לייה ר|
 הִָּפְכַּמַה

 ,םהיִא ּוצ טרֶעהֲעג סָאװ

 .טליוו רהיִא ביוא (5 .ןַעגָאזּבָא (!



 .דימלתהו הרומה תרות 0

 ןוֿפ עדנָע ןיִא זיִא עכלָעוו והֵדְׁש הּצְקַּב רֶׁשֲא
 ;רלעפ ןייז

 (' דלֲעג עלּופ (יר) רָאֿפ אֵלֵמ סב

 ןָעְבָעגּבֶא רימ יז רֶע לָאז יִל הנני
 ךייַא ןָעשיווצ םככֹותַּכ

 ..םוחטנעניײַא;ַארג ַא ףיא  !רֶבְק ַּזֲִאַ

 (ָאד) טציז ןורפע ןוא י בֵׂשֹי ןורפע 0

 כ 6 ;תח ןּופ רעדניק יד ןֶעשיווצ תח ינב ךותְב

 ןורפע טרָעֿפטנַעעג אה יתחה ןורפע שיו
 ןםהרבא יתח רעד םהרבא תא

 רֶעדניק יד ןופ ךרָאהֲעג ןיא יי" \
 ,תח ןוֿפ תח ינב ינזאְּב

 ןענעז סָאוו עלא יד רַאֿפ /
 ןופ רעיומ ןיִא ןעמּוקַעג וריע רע !ש ִָּבלכל

 ,טדָאטש ןיוז
 / ן : יוזא : : רמאל

 !ררֲעה ןיימ ,ןיינ אי ינדא אל .אי

 ,ךימ רעה ינעמש
 . * ןיי 5

 דלֲעֿפ סָאד חדשה

 ,ןֶעּבֶענֶעגּבָא ריר ךיא ּבָאה הל יתתנ
 לכל יז 'ןדצש

 ,לייה יד ןּוא הָרָעַּמַהְ

 םהיִא ןיִא זיא ַעכלֶעוו וב רֶׁשֲא

 ,ןַעּבַעגעגּבָא ריר יז ךיִא ּבָאה התת ל

 רערניק יד ןוֿפ ןֶעניֹוא ירראפ | ימע נב נע
 קלָאֿפ ןיימ ןוֿפ

 עג בָא ריד יז ךיא ּבָאה ל היתתנ
 5 = + ןי ח}

 .ןעמיֹומ ןייר ּכָארנֲעּב :ךתמ רבק

 ךיז טָאה םהרבַא ןוא = םהֶרְבַאוחתשיו בי
 טקוּבעג

 סָאד ןוֿפ קלָאֿפ סָאד רַאֿפ :ץֶרֶאָה ם םע יִנְפְל
 ,דנַאל

 טדערעג טָאה רָע ןּוא .גי לֶא רֵּבַדיִו .גי
 ןורפע ּוצ ןורפע

 קלָאֿפ ןופ ךרָאהְעג ןיא ץראה םע יִנזאְּב
 ,דנַאל סָאד ןוֿפ ;ן ד

 :יֹוזַא רמאל

 ךימ רּונ טסלָאז ּוד ןעוו ₪ הָתַא םִא ךא
 ! טרָעהְע ינָעמש

 .טרָעװ זיִא סָע- לופו 6

 .גכ ,הרש ייח ,תישארב

 = דלעג סָאד בוג ךיא הדשה ףֶסַּכ יתַתַנ

 לא ינפמ חק
 8 יִתַמ תֶא הָרְּבְקֶאְו

 :המש
 ִצ ןד

 רימ ןוֿפ םהָענ

 ןֶעּבָארגעּב לָעװ ךיִא ןּוא
 .ןעטיוט ןיימ ןַעמרָאד

 טָאה ןורפע ןּוא : ןורפע ןעיו .די
 ן'םהרבַא טרָעֿפטנַעעג םהרבא תא

 :יֹוזַא םהיא גירנעגָאז ;ול רמאל

 ,ררעה ןיימ | -וט ינדא .וט

 ! ךימ רֶעה ינטמש

 תואָמ עַּברַא ץֶרַא
 ףֶּכ לֶקָׁש
 ניב יב
 איה הַמ

 :רבֶק ָךֶתֵמ תֶאְו
 וי יע עמשיו .וט

 רעיֿפ ןּופ דנַאל קיטש ַא

 רעה רֶעּבליז לקש

 = ריד ןּוא רימ ןעשיווצ

 ? (' םאר זיא סָאװ

 .ּבָארנֲעּב ןעטיוט ןייד ןּוא

 טָאה םהרבַא ן
 ןורֿפע טרעה עגּוצ \ ןּורפע לא

 עגֶעווֲעגּבָא טָאה םהרבַא ן . םְָרְבַ לקשיו
 ןורפע רַאֿפ ןורפעל

 -,רַעּבליז סָצד = סבה תא

 רֵּבִּד רָשֶא

 תח יִנְ יא
 תואמ עַּבְרַא
 ףֶסֶּכ לֶקָׁש
 : רחפל רבע

 טָאה רֶע ןעבלעוו ןַעָעוו
 טרערעג

 ,תח ינּב יד ןוֿפ ךרָאהֲעג ןיא

 טרעדנּוה רעיפ

 ,רָעְּבְליִז לקש

 .םייב רַאּבגנַאג (זיִא סָאװ)
 .ןַאמֿפיֹוק

 ינש

 ןעבילּבעג זיִא םָע ןיא יי ןורפע הדשםקיו זי
 ,רלֲעֿפ ם'נורפע ןהעמש :% הל מוה
 ,הלפכמ ןיא זיא םָעבלָעװ הָלָּפְבַמְּב רשא

 ; ארממ ייּב זיִא סָאװ אָרְמַמ נפל רֶׁשֲא

 הֶדָּׂשַ
 ,םהיִא ןיא סָאװ לייה יד ןוא ֹוּב רשא הרעמהו

 ,רלעפ סָאר

 .סָע טָאה טרָעװ א רַאֿפ סָאװ (1



 דימלתהו הרומה תרות

 עס לב
 הָדָשַּב ֶׁשֲא
 ולְבְּג לָבְב רֶׁשֲא

 םיֹוּב רֶעדָעי ןּוא

 ,דלָעֿפ ןיִא סָאװ

 (:טיּבַעג ןעצנַאג ןיא סָאװ

 -- םּורַא ; ביבס
 ןץםחרבַא רַאֿפ .חי םֶהָרֹבֲאְל .חי

 ףיֹוקנייַא םלַא הנקמל

 תֶח יִנב יניעל

 מַעלַא ַאֿפ| רש יאּב לכ

 ,תח ינּב יד ןוֿפ ןָעגיוא יד רַאֿפ

 ןֶענעז סָאװ ןֶע
 ןופ רַעיומ ןיא ןעמוקעג 0
 טרָאטש ןייז 0 ורע

 םָעדכָאנ ןוא .טי ןכ ירחאו .טי

 ןַעּבָארנֲעּב םהרבַא טָאה םהרבא רבק

 הרש יורפ ןיזז ֹוּתְׁשִא א הרש תא

 ליה ן | תדע : לא
 הלפכמ רלֲעֿפ סָאד ןיֿפ הָלֵפְכַּמַה הרש

 ,ארממ יי אְרמִמ ינפ לע

 ,ןורבח זיא סָאד ןורבח איה

 .ןענפ רנַאל ןיִא י ןענּכ ןיראּב

 ןהעמש ןַעּבילּבעג זיא .ב סקי כ

 דלָעֿפ סָאד הדשה

 ןיִא םָאװ ליה יד ןּוא ֹוּב רשא הרעמהו

 יא 07% = םהרבָא רַאֿפ .םָחַרבֲאְל
 ּוהמנֲעגיײַאלבַארג סלַא רבק תֶזחַאל

 .תח ינב יד ןיֿפ + תח ינב תאמ

 ,דכ

 ןֶערָאװֲעג זיִא םהרבַא ןוא * = ןקז םהרבַאְו .א
 ,טלַא

 םיִמיּב אַּב ןיא ןעמּוקעגניירַא זיא רֶע
 טָאג ןוא הָוהיַו (* ןֶערהֶאי אה 7

 ןץםהרבַא טשנֶעּבַעג טָאה םהרבא תא ףרב

 .ץלַא טימ ;לֵּכַּב

 .געט (5 .ץֵענַערג 6

 1 .דכ ,גכ ,הרש ייח ,תישארב

 :קָחְציִל יִנְבִל

 ו

 ג םֵהְרְבֲא רמאיו .ב

 והבע לא

 ותיּב ןק

 ל רֶׁשֲא ל
 די אָנ םיש

 טגָאזעג טָאה םהרבַא ןוא -

 ,רָענעיד ןייז ּוצ

 ,זיֹוה ןייז ן 5 רֶעטסֶעטלֶע רעד

 טשרעה רֶעכלֲעוו

 ;טָאה רֶע סָאװ ץלַא רֶעּביִא

 דנַאה ןייד ךָאד געל

 ,ץטֿפיה ןיימ רָעטנּוא !יִכְרִי תחת

 ;רַאֿפ ךיד לָעוו ךיא ןּוא .ג הָוהיֵּב ךע יבְׁשַאו ג
 ,טַאג ײּב ןָעְרָעווש

 לעמיה ןוֿפ טָאג רֶעד םימשה והלא

 ,דרָע רעד ןופ טָאג רָעד ןּוא ראה יהלאו

 חפת אל רֶׁשֲא

 יִנְבִל הָשֶא
 ינעְְבַה תֹונְּבִמ
 | בֵׁשֹוי יִכֹנָא רֶׁשֲא

 .ןיואוו ךיִא ןעכלַעװ ןעשיווצ |
 | + ברב

 ִצְרַא לֶא יִּב .ד
 יתְדְלומ לֵאְו
 ךלת
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 השא תחקלו

 ןעמחַענ טינ טסלָאז ּוד סָאד

 ןהוז ןיימ ראפ יורפ ַא

 דנַאל ןיימ ןיִא רּונ .ד

 טרָא:סמרוּבֲעג ןיימ ןיִא ןּוא

 ,ןהָעג ּוטסלָאז

 - יֹורֿפ א ןעמהָענ טסלָאז וד ןּוא

 .קחצי ןהּוז ןיימ ראפ

 וצ טכענק רעד טָאה .ה וילא רמאיו .ה
 ;גָאזֲעג םהיא דבעה

 טכײליֿפ == | ילּוא

 ןעלַעוו טינ יורפ יד טָעװ השאה הבאת אל
 רימ ךָאנ ןהענ יֲֵחַא תַּכְלִל

 תאזה ראה לא

 ביִׁשֲא בשהה
 ,רנַאל םעזיד ןיא

 ןערהעקקירוצ ךיִא לָאז

 ןהּוז ןייד ףנב תֶא

 דנָאְל סָאד ןיִא ץֶרֶאָה לא
 טזיב וד םָעבלַעװ ןופ :םֵׁשְמ תאי רשא

 ? ןעגנַאגענסיורא



 .דימלתהו הרומה תרות דב אש

 םהיִא ּוצ טָאה םהרבָא ןוא ג [ = ''ָלֶא רמאינ רו ו 4
 :טגָאזע םהרבַא
 בגל גת י =

 הל רמשה
 : שוש +

 :קירּוצ טינ טסלָאז ּוד סָאד | 'ִנֶּב תא ביִׁשָת ןֶּכ
 .ןהוז ןיימ ןיהַא ןערהעק | : המש

 ,טָאג הוהי כ

 ִיַָׁשַה יִקלֶא
 נמל רֶׁשֲא
 יבא תיבמ

 ,ךיד טיה

 ,לָעמיה ןוֿפ טָאג רעד
 ןעמּונֲעג ךימ טָאה רֶעכלֲעוו

 זיוה סרָעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ

 תנ2= ]א ,דנַאל:סטרוּבעג ןיימ ןופ ןוא = יִּתְדַלֹומ ןיראמו
 4% ; טָאה רֶעכלֲעוװ ןּוא יל רֵּבִּד רשאו

 רימ טָאה רָעְכלָעי ןוא יל עבשנ רשאו
 ןַערָאװשעג כ הא * הא

 | | : גירנעגָאז רמאל

 ןעמַאז ענייד על
 ןָעְבָעְגּבָא ךיִא לע ןתא

 -- ,רנַאל םָעזיד תאֹזַה ןיראה תא
 ;ןצ ₪

 לַעגנֶע ןייז ןעקיש טָעוו רֶע ֹוכֲאְלַמ חלשי אּוה

 ריד רַאֿפ .ףינפל

 ַא ןֶעמהענ טסעוו יד ןוא יֵנֵבָל הֵׁשִא הקלו
  ןהוז ןיימ רַאֿפ יורפ

 | .טרָאד ןופ : םשמ

 טעו יורפ יד ּביֹוא ןוא .ח | הבאת אל םִאְו <
 | ןעלֶעװ טינ הָשִאַה

 ,ריד ךָאנ ןחעג = ףירחא תבל
 ןייר ןייז ּוטסֶעוו תיקנו
 ;רואווש ןַעזיד ןיימ ןופ תאז יתעבשמ

 ןהז ןימ רונ =  יֵנְּב תֶא קר
 רק טינ ּוטסלָאז : הָמִׁש בֶׁשֵת אל

 \ טָאה טכַענק רעד ןוא ₪ דבעה םשיו .ט
 טנעלעג + ןשצ ש ןעד

 ודי תא

 םֶהָרְבַא ָךֶרֶי תַחַּה
 . נא

 דנַאה ןייז

 ןופ עטֿפיה יד רעטנּוא
 םהרבַא

 ! ררָעה

 ול עבשיו |

 ;הֶּזַה רֵבָּדַה לַע

 דֵבְעה חַּקִיַו
 םיִּלַמְּג הרשע
 וינדָא יִּלַמנִמ
 | ל
 וינדא בּוט לב

 םירהנ םרא לא

 :רוחנ ריע לא

 םיִלמגה ָךֵרְבּיַו .אי
 ריִעֵל ןיּוחַמ

 םיִּמַה רָאַּב לא

 בֶרֶע תֶוָל |

 תעְל
 :תבאשה תאצ |

 רמאיו בי |

 הָוחְ

 םהרבא יִנדַא יהלא
 יִנָפְל אָנ הֶרְקַה
 םֹוּיַה

 דסח השעו
 .. שיא

 :םהרבא ינדא םע

 צִיָּה
 מַה ןיֵע לע |
 יד ןוֿפ רֶעטכַע ;ט יד ןּוא ריִעֲה ישנא תונבו |

 .דכ ,הרש ייח ,תישארב

 ןֶערָאװׁשעג םהיֵא טָאה רָע ןּוא
 .ךַאז עזיד ףיֹוא

 .ישילש

 ןּוא ײ

 ןֶעלַעמַאק ןהָעצ

 מָאה טכענק רֶעד
 ןעמונעג

 ןֶעלעמ
 ,ןעגנַאנַעג זיא רַע ןּוא

 ןוֿפ סָעטוג םָעלַא ןוֿפ ןּוא
 ןררעה ןייז

 ןייז ןוא (ןעמּונַעג רֶע טָאה)
 ,רנַאה

 ןענַאטשעגֿפױוא זיא רֶע ןוא

 ַאק םררֲעה ןייז ןוֿפ

 ןעגנַאגעג זיִא ןּוא

 םירהנ םרַא ןייק

 ןעזָאלֲעג טָאה רֶע ןּוא .אי
 ןעלעמַאק יד ןעינק

 טרָאטש ץ'רעסיֹוא

 ןַענּורּב:רַעסַאװ א ייב

 ,טייצ דנָעווָא ןיא

 םייצ רָעד ןיא

 נירעּפעש (רָעסַאוו) יד ןָעוו
 סיֹורַא ןהָעג

 : טנָאזְעג טָאה רֶע ןּוא .בי

 ,טָאג

 ,םהרבַא ררָעה ןיימ ןופ טָאג

 לַאֿפוצ א רימ רַאֿפ ךַאמ

 ,טנייה

 ערַאנג אּוהט ןּוא

 .םהרבַא ןררָעה ןיימ טימ

 העטש ךיא ,הָעז .גי

 ,רַעסַאװ:לַאװק םייב

 טייל:טרֶאמש



 .דימלתהו הרומה תרות

 סיֹורַא ןהָע תאצי

 ;םִיַמ באָשְל
 הָיַהְו .די
 הרעה
 :ןָענָאז לע ךיא עכלֶעוו וצ ָהיֶלֵא רַמֹא רֶׁשֲא

 ְךֶדַכ אנ ימה

 ,רָעַסַאוו ןֶעּפעש

 : ןייז יֹוזַא םָעוו  .די

 ןעבדעמ סָאד

 גורק ןייד 6 ןייֵא גיב

 ,ןעקנירט לַעוו ךיא ןּוא ֵּתְׁשֶא

 : ןעגָאז טָעװ יז ןוא הרמ נָא

 ,קנירט , הת רש

 לָעװ ןַעלַעמַאק ענייד ןּוא
 ---,ןעקנירטנָא ךיוא ךיא

 טמימשעב ּוטסָאה יד

 הָקְׁשַא ְךיִּלַמְג +

 ָּתְחַבֹה ּהָתֹ
 ,קחצי רַאֿפ ,טכענק ןייד רַאֿפ קחציל ד בעל

 ְךיִא לָעוװ רחיא ךרוד ןּוא עדא הבו
 ,ןעסיוו רט ל
 ערַאנג ןָאהטעג טסָאה ודסָאד | דסח תישע יִּכ

 .ןררֲעה ןיימ טימ : ינדא םע

 טינ ךָאנ טָאה רֶע .וט םרט אוה יהיו .ומ

 ןעדער טגידנַעע ֵַּדְל הל

 ,סיֹורַא טהָעג הקבר ןּוא תאצי הָקְבְר הֵּנח װ
 י רש

 ןַערָאּבֲעג זיא עבלעוו הדל רֶׁשֲא
 לֵאּותּב ייב ןֶערָאװעג לאּותבל

 הּכלמ ןּופ ןהוז רֶעד הַּכְלִמ ןֵּב

 ,יֹורֿפ ם'רֹוחנ רוחנ תשא

 ,רָעדּורּב ס'םהרבא םהרבא יחא

 רהיִא ףיוא גּורק רחיא ןוא :!המכש לע הדכו
 .רָעמלּוש דו צה
 ןעברעמ םָאד ןוא .ּוט הרענהו .חי

 ,ןהָעזנַא ןיִא ןַעש רהע ויִא  דאמ הָאְרַמ תבט

 ,יירפננוי א הָלּותְּב
 םינ יז טָאה ןאו מ ןייק ןּוא הערי אל ׁשיִאְו

 ;נ ;(2 טנָאקרֶע

 ןעגנַאגעג רש טנורא זיא יז ןּוא הניעה דר

 לַאװק םּוצ | |

 ךָאנ טָאה יז 05 | .רָעטנּורַאזֶאְל ,גיינ (}
 .טַאהֲעג טינ ןַאמ ןייק

 הָּדַכ אָּלַמְּתַו

 : לעת

 דָבְעַח ץֶרַָ
 הָתאֶרְִ
 רמאיו

 אנ יִניֵאיִמְנַה

 םימ טעמ

- 
 רמאתו .חי

 יָנֹדֲא התש
 ּהְדַּכ דְרּתַו רַהַמְּתַו

 הי לע
 ּוהְַָּׁתַ
 ֹותְֹׁשַהְל לַבְּתַו טיי

 רֶמאּתַו

 בָאְׁשֶא ְךיֶלֵמְִל םַ
 :תתשל ּול

 רעו רֶחַמְּתַו -
 ּהּדַּכ

 אדע

 תקשה לֶא

 לֶא דוע ץֶרּתַו
 רֵאֵּבַה

 באל
 באשתו
 מג לָכְ
 שיאהו .אב

 הל הָָתְשִמ
 שירחמ
 תַעדָל

 78 .דכ ,הרש ייח ,תישארב

 רהיִא טכַאמעגלוֿפ טָאה ןּוא
 ,גּורק

 .ןעגנַאגעגֿפױרַא זיִא ןוא

 זיִא טכָענק רעד ןּוא וי
 ןַֿפָאלעג

 ןעגעקטנַא רהיא

 : טגָאזעג טָאה ןּוא

 רעטנּורַא ךָאד רימ זָאל
 (+ ןעקולש

 רַעסַאװ לָעסיּב א

 .גורק ןייד ןוֿפ

 :טגָאזעג טָאה יז ןּוא .חי

 ! ררָעה ןיימ ,קנירט

 רַעטנּורַא ךיגףיוא טָאה יז ןוא
 גּורק רהיֵא ןעזָאלעג

 דנַאה רהיֵא ףיוא

 םהיִא טָאה יז ןּוא
 .ןעקנּורטַעגנָא

 טגידנעעג טָאה יז ןּוא שי
 ,ןעקנירטנָא םהיא

 :טגָאזֲעג טָאה יז ןּוא

 ןעלַעמַאק ץנייר רַאֿפ ךיוא
 ןַעּפעשנָא ךיא לַעוו

 ןעגירנֶע טינ ןָעְלָעוו יז זיב
 .ןעקנירט (גּונֲעג)

 ךיג ףיוא טָאה יז ןּוא כ
 גורק רהיא ןעסָאגעגסיוא

 ענהירקנירט ןיִא

 ןעֿפָאלַעג רעריװ זיִא יז ןּוא
 ןענורב םּוצ

 טּפעשעגנָא טָאה יז ןּוא

 .ןעלעמַאק ענייז עלא ראפ

 ןַאמ רעד ןּוא .אכ

 ;רהיִא ףיֹוא ךיז טרעדנואוו

 ,טגייווש רֶע

 ןעסיוו ּוצ םוא

 .ןַעּפוז ,ןעקנירמ (}
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 טקילגעב טָאג טָאה וצ[ | הע חיִלְצְהַה
 לו יי \ וכרד

 .םינ רַערֶא :אל םא
 ןעלעמַאק יד יװ ןּוא ככ ן רֶׁשֲאַּכ יהיו .בכ

 טגידנֶעַעג ןֶע ּבָאה \םיִלַמְַה .

 ,ןעקנירט תֹוּתׁשִל
 ןעמּונַעג ןאמ רעד טָאה שיאה חקיו

 ,גנירזָאנ םִענעדלָאג א בה םזנ

 טכיוווָעג ןייז (!עקּב ןייֵא ולְשמ עקב

 רעדנַעּבמַערַא ייווצ ןּוא םִדיִמְצ ינשו

 - ץרחיא ףיוא (ןָאהטּוצנָא) היד לע
 ה רימש;דלָאג ןהָעצ בהז הֶרֵׂשֲע

 .טכיווֲעג רֶעייֵז :םלקשמ

 ;טנָאזֲעג טָאה רֶע ןוא .גכ רמאיו .גב

 ? וטזיב רָעטכְָאט םעמְעְוו תא ימ תב

 יל אָ יִדיִגַה
 ךיִבָא תיֵּב שי
 ול םוקמ
  ילָל
 ויִלָא רָמאתו .דכ

 יִבְנָא לֵאּותַּב תַּב

 ,רימ ךָאד גָאז

 זיוה סרָעטָאֿפ ןייד ןיא ָאד זיא

 זנוא רַאֿפ טרָא'נַא |

 ? ןעגיטכַענ ּוצ

 םהיא ּוצ טָאה יז ןּוא .דכ
 :טגָאזעג

 לאות ןופ רעטכָאטַא ןיּבְךיִא

 הָבְלַמ ןּב ,הּבלמ ןּוֿפ ןהּוז רעד

 ןָערָאְּבְעג טָאה יז ןֶעכלֶעו רוח הדל רֶׁשֲא
 .רוחנ וצ

 םהיִא ּוצ טָאה יז ןּוא .הכ ולא רמאתו .ה
 :טגָאזַעג : .ןבת 0

 -- םָ
 ונע

 ; ןּולל ל םָנ
 .ןכ שיאה רקיו וכ

 6 וחתשיו

 ,יורמש ךיוא

 (ָאד זיִא) (?רעמּופ ךיוא

 ,זנוא ייב ץלוֿפַא

 .ןֶעגיטכענ וצ טרָא'נַא ךיוא

 5 טגיינעג
 .טָאנ רַאֿפ טקּוּבעג ןּוא

 .תומהב רַאֿפ זייפש (? .לקש ּבלַאה ַא (
 | .ּפָאק יי טנייּבעג (5

 ךיז טָאה ןַאמ רעד ןּוא

 .דב ,חרש ייח ,תישארב

 .יעיבר

 ָאזֲעג טָאה רֶע ןוא ו רמאוו .זכ

 ,טָאג רוז טי הָוהְי ךורב

 ןררעה ןיימ ןוֿפ טָאג רעד םֶהָרבֲא יִנֲֹא הלא
 ,םהרבַא

 טינ טָאה רֶעכֹלָעװו בע אל ֶׁשֲא

 ותמאו ודסה
 (+ ןָאהטעגּבָא

 ינדא ם םעמ

 םייהיירט ןויז

 ףרדב = הרדב י
 הוהי ינחנ
 ה = : הןדדצ

 ןיא = + ינדא יחא תיֵּב

 ןוא עדַאנג ןייז

 .ןררֲעה ןיימ ןוֿפ

 ,גַעװ םָעד ףיוא ןיב ךיִא

 ך כ מָאה טָאג (ןַעבלָעװ םימ)
 טרהיפעג |

 ןיימ ןוֿפ זיוה סָאד
 .רעדורב ס'נררֲעה

 ה: הרענה ץרתו .חכ זיִא ןעכדעמ סָאד ןּוא
 ןעֿפָאלַעג תרה זה

 טלייצרָעד טָאה ןוא דגתו

 זיוה סרעטומ רהיא ןיִא המא תיבל
 י ד * "1

 ;הָּלִאָה םיִרָבְּ
 חַא הקְברלּו .מכ

 ןעשינהעשעג עזיר

 רעדורב א טָאה הקבר ןּוא .טכ

 .ןבל זיא ןעמָאנ ןייז ןּוא ןבל ומשו

 צ ןַעֿפָאלעג זיא ןבל ןּוא | לֶא ןֵבָל ר
 ןַאמ םָעד שיאה

 ,ןעסיורד ןיא הצּוחה
 .לַאװק םּוצ : ןיעה לא

 ₪ תאְרַכ ִהְיַו .ל
 םזנה

 ןַעהַע רעד טָאה רֶע יוו ןּוא

 גנו רזָאנ םִע

 רעדנַעּבמרַא יד ןּוא םידמצה תֶאְו

 ,רנֲעה סרֶעטסָעוװש ןייז ףיֹוא ןתחא ידי לע

 ?רַעהרֲעד טָאה רֶע יװ ןּוא ועמִׁשבּו

 רעטרֶעװ יד ירבד תא

 ותחא הקבר

 רמאל
 רימ ּוצ טדָערֲעג טָאה יֹוזַא שיאה ילא רבד הפ

 ;ןַאמ רעד 8 עה דש +

 רעטסעװש ןייז ןוֿפ

 : דנֲעגָאז

 .ןעזָאלרעֿפ (!



 אביו

 דמע הֵּנִהְ
 םיִּלַמְגַה לע

 יָה לע
 רמאיו .אל

 הוה ורב אוב
 ץּוחַּב רמעת המל

 תיֵּבַה יִתיִנּפ יִכֹנֲאו
 !םיִּלַמּגַל םוקמו

 שיאח אביו .בל

 םיִּלְַּגַה חתפיו
 קו
 אופסמו ןבת

 .םילַמְנ
 םימו

 יל ןח
 םיִשָנֲאָה ילו
 : ותא רשא
 וינפל םשוו .גל

 ראו
 לכא אל

 יִתְרַּבִד םִא דע
 יב
 רמאיו

 : רב

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןָעַמּוקָעג רֶע זיא

 ;ןאמ םּוצ

 טהָעטש רעד ןוא
 ןעלעמַאק יד יב

 ,לַאװק םייּב

 :טגָאזַעג טָאה דַע ןּוא .אל

 ,רֶעטשנעּבַעג סמָאג ןײרַא םּוק

 ןהעטש ּוטסלָאז ם
 ? ןעסיורד ןיִא

 מַארַעגסיֹוא ּבָאה ךיא ןּוא
 ,זיֹוה סָאד

 ןעלעמַאק יד רַאֿפ טרָא'נַא ןּוא
 .(ָאד 0

 זיִא ןַאמ רעד ןּוא .בל
 ןעמוקעגניירַא = =

 ,זיוה סָאד ןיא

 סָאװ ּוצ

 טנָאּפשְעגסיוא טָאה רֶע ןּוא
 ןעלעמַאק יד

/ 

 ןָעּבְעְגְעְג טָאה רֶע ןוא

 רעטוֿפ ןּוא .יורמש

 ןעלעמַא ַאק יד

 רעסַאװ ןּוא

 סיֿפ ענייז ןָעְשאוו וצ

 ,ןעשנעמ יד ןופ םיפ יד ןּוא

 .םהיִא טימ (ןענעז) ַעבלֶעו

 (+טגעלעגרָאֿפ זיִא סָע ןּוא גל
 םהיִא רַאֿפ ןֶערָאװעג

 ,ןעסֶע ּוצ

 :טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 ןַעסֶע טינ לֶעװ ךיִא

 ןעּבָאה טינ לָעוו ךיא זיִּב
 טדערע

 | .רֶעטרֶעוװ עניימ

 :טגָאזעג טָאה רֶענַעי ןּוא

%- 
 ,רער

 .ןַערָאװֶעג טגנַאלרַעד (}

 בהזו ףסכו

 תחפשו םידבעו |

 : : םירמחו בילו |

 ,תישארב

 ינענְבה תֹונּבִמ |

 בשי יכנא רֶׁשֲא |

 79 כ ,הרש ייח

 רמאיו .דל

 :יִכֵנָאמֲהָרְבַאדִבֶע
 הֹוהיִו .הל

 דאמ יָנדֲא תֶאַדַרְּ
0 | 

 ול
 רקבו ןאצ

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .דל

 .ךיִא ןיּב טכענק א ס'םהרבַא

 טָאג ןּוא .הל

 ןיימ רהָעז טשנעּבעג טָאה
 ןררעה

 ;ןַערָאװעג םיורג זיא רָע ןוא

 ןַעּבֲעגֲעג םהיא טָאה רֶע ןּוא

 רעדניר ןּוא ףָאש

 ,רלָאג ןּוא רֶעּבליז ןּוא

 ,ןעטסנעיד ןּוא טכָענק ןּוא

 .ןעלזע ןּוא ןעלעמַאק ןּוא

 םררֲעה ןיימ חרש ןּוא ול [ הש דלתו ול
 ןַערָאּבַעג טָאה יור5 יא תֶׁשֶא

 ,ןררעה ןיימ ּוצ ןהוז 8 ינדאל ןב ןב
 םלַא זיִא יז יװ םָעדכָאנ התנקז ירחא
 ,ןֶערָאװַעג צבי חמה
 ןעבְעגְעְגּבָא םהיא טָאה רֶע ןּוא ול ןתיו
 ; ל רֶׁשֲא לָּכ תֶא

 ךימ טָאה ררעה ןיימ ןּוא .זל יָנֹדא ינעבשיו ול

 .טָאה רֶע סָאװ ץלא

 ןערָאװשרעֿפ
 | באל : גידנעגָאז יֹוזַא רמאל
 ןייק ןֶעמהָעַנ טי טסלָאוד | השא חקת אל

 ור טי ח* , 

 ןהוז ןיימ ראפ ִנְבִל

 ,ינענּכ ןוֿפ רָעטכָעמ יד ןופ

 ןיואוו ְךיִא סָאװ

 .דנַאל ןייז ןיִא  ֹוצְראַ
 סרָעטָאֿפ ןיימ ןיא ןרָעְנוז .חל לא אל םִא .חל

 זיוה ִבָא תיֵּב

 ןהָעג ּוטסלָאז ךלת

 ,ץילימַא5 ןיימ ּוצ ןּוא יִּתְחַּפִׁשִמ לא

 יורפ א ןֶעמהָעַנ טסלָאזּוד ןּוא ץינ בל הֵשֶא תחקלו
 .ןהוז ןיימ רַאֿפ

 וצ טגָאזֲעג ךיא ּבָאה .טל ינדא לא רמאו מל
 ₪ ₪ ג

 םינ יז רֿפ ּוד םָעְוו טכױליֿפ| = :ןררה ןיימ ךלת אל ילא

 ? רימ ךָאנ ןהָעג דא ירחא השאה



 ית טי .דימלתהו הרומה תרות

 :םג רע טָאה .מ

 ,טָאג
 קא מאה
 הָוהְי

 ןיּב ְךיִא ןעכלֶעװ רַאֿפ יִּתְכַכהְֶה שא

 א נפ
 יז קיש מו תא וכאלמחלש

 עג רימ ּוצ

 ,ריד טימ
 ןעקילנעּב םָעװ רֶע ןוא = ָךְּכְרִּד ַחיִלְצהְו
 ,געו ןויד ןצ ה רד גיב

 יִנְבִל הָשֶא ָקְחַקלו
 יָחַפְשַמִמ
 ;יִבָא תיִּבַמְ

 הקנה זא .אמ

 יורפ א ןעמהָענ טסעוו ּוד ןּוא
 ןהוז ןיימ רא5

 עילימַאֿפ ןיימ ןופ

 .זיוה סרָעטָאֿפ ןוימ ןּוֿפ ןּוא

 ןייז ןייר ּוטסָעוו ןַאד .אמ

 ,רואווש ןיימ ןוֿפ יתלאמ

 ןעמוק טסעװ ּוד ןעוו .אובת יִּכ

 ִּתְחַּפְׁשִמ לֶא
 ל ונוי אל םֶאו
 יג תי
 :יִתְלָאַמ
 םויה אבאְו .במ

 וע לֶא
 רמאו

 החי
 ,םהרבַא ןררעה ןיימ ןופ טָאג םֶהָרְבַא ינדא יהא

 היל אֵנ ךֶשֹי םִא
 ר

 ףלח יִכָֹא רֶׁשֲא
 : ָהיִלָע

 כנא חֵּנִה .גמ

 םִיַּמה ןיִע לַע

 ;עילימַאֿפ ןיימ ּוצ

 ריד ןַעלַעװ יז ּביֹוא ןּוא
 ,ןַעּבַעג טינ

 ןייז ןייר ּוטסעװ

 .רואווש ןיימ ןּוֿפ

 טנייה ןיּב ְךיִא ןּוא .במ
 לַאװק םּוצ ןעמּוקַעג

 : טגָאזעג ּבָאה ְךיִא ןּוא

 ,טָאג

 ןֶעקילנֲעּב טסליוו ּוד ּביֹוא
 געוו ןיימ

 ,הָעג ךיא ןַעכלַעװ ףיוא

 ךיא העטש ָאזלַא .גמ בֵצָנ י

 = רַעסַאװ:לַאװק םייּב

 :ןייז יֹוזַא טעו םָע ןּוא היהו
: > 

 ,זעבדעמ סָאד המלעה
 ז ש { +

 ןעּפעש סיֹורַא טהָעג עכלָעװו  בֹאֹׂשִל תאציה

 .דכ ,הרש יח ,תישארב

 ןֶענָאז רהיִא ּוצ לָעװ ךיא ןוא | ָהיֶלֲא יִתְרַמָאְ

 ןעקנירט רימ ביג אנ יניקשה

 רעסַאװ לעסיּב ַא םימ טעמ
 ןח חג

 ,גורק ןייד ןופ י: ךדבכמ

 יַלֵא הָרֵמֶאְו .המ

 התש הָּתַא םַג

 ךיֶלַמְגִל סנו

 רימ ּוצ םָעוװ יז ןּוא .דמ
 : ןַעגָאז

 | ,קנירט ּוד ךיוא

 ןַעלעמַאק ענייד ראפ ךיוא ןּוא

 -- ,ןֶעּפעשנָא ךיא לָעוו באשא
 0/9 ּ גד; ש

 ,יורפ יד זיִא יז השאה איה
 וג .

 הָוהְי חיכה רֶׁשֲא
 : ינדא ןֶבָל

 טינ ךָאנ ּבָאה ְךיִא .המ \ ( הלכא םֶרְטיִנֲא המ

 ןעדער טגידנַעעג ֵּבַרְל

 טמיטשעב טָאה טָאג עבלעוו

 .ןהוז םנררעה ןיימ רַאֿפ

 יִּבִל לא

 תאֵצֹי הקבר הֵּנְִ

 המבש לע הדו

 הניֵעֲה דָרִת

 באשתו
 היִלֵא רֵמאְו

 :אנ יניקשה

 .דָרותַ רֶקַמִּתַו .ומ

 (+ ךיז ּוצ

 סיֹורַא טהָעג הקבר ןּוא

 רהיֵא ףיוא גורק רהיִא ןּוא
 ,רָעטלּוש

 ןעגנַאגֲעג רעטנורא זיא יז ןוא
 לַאװק םּוצ

 ;טּפעשעגנָא טָאה יז ןּוא

 רהיא ּוצ ּכָאה ךיִא ןּוא
 ;טגָאזַעג

 !ןעקנירט ךָאד רימ ביג

 ךיג ףיוא טָאה יז ןוא .ומ
 הדב | ורק רהיא ןעזָאלעג רעטנורא

 הופ -  ָהֶלָעמ
 רג :טנָאזעג טָאה יז ןּוא רמאתו
 ! קנירמ התש

 ןָעלָעִמַאק ענייד ךיוא ןּוא הקשא ָךיֶּלַמג םַנְ
 .ןעקנירטנָא ךיִא לָעוו 04: - האהל
 ,ןעקנּורטַעג ּבָאה ךיא ןּוא תשָאְו

 ןעלעמַאק יד ךיוא ןּוא םילמגה םַנְו

 .ןעקנּורטַעגנָא יז טָאה : התקשה

 .ןעצרַאה ןיימ וצ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 רהיִא ּבָאה ךיא ןּוא .זמ התא לֵאְׁשִאְו 1

 ,טגערפענ
 :טגָאזַעג ּבָאה ךיִא ןּוא מא

 {וטזיּב רעטכָאט סעמְעוו תא ימ תב

 הגו טגָאזעג יז טָאה רמאתו

 רָעטְכְאט יד (ןיב ְךיִא) לֵאּותַּב תַּב
 ,לָאותּב ןופ

 ,רוחנ ןּוֿפ ןהוז רעד רוחנ ןב
% 

 םהיא כא אה םִע ןעכלעוו ל הֶרלי רֶׁשֲא

 .הכלמ ןֶערָאּבַעג הֵּכְלִמ

 ןָאהטָעגנָא ּבָאה ךיִא ןּוא םזִּנַה םישא
 גנירזָאנ םָעד ַה םיִׂשָאְ
 -א 6 ,זָאנ רהיא ףיֹוא הפא לע
 רֶעדנַעּבמרַא יד ןוא םיִדיֵמְּצַהְו

 .דנעה ײרהיִא ףיֹוא : הידי לע
 < ןש -

 רקאו .חמ

 הוהיַל הֲַָּתְֶׁאו
 הוי תֶא רַָאְ
 םֶהְָבַא נדיה
 יֲֵחנִה רֶׁשֲא

 טניינַעג ךימ ּבָאה ךיִא ןּוא .חמ

 ,טָאג רַאֿפ טקּוּבֲעג ןּוא

 טָאג טּביֹולַעג ּבָאה ךיא ןּוא

 ןררֲעה ןיימ ןּוֿפ טָאג םָעֹד
 ,םהרבַא

 טרהיפעג ךימ טָאה רֶעכלֶעוו

 ו ןעגימכיר ןיא תמא רב

 הע ו ןעמהָענ וצ תחקל

 סנררעה ןיימ ןוֿפ רָעטבָאמ יד ינדא יחַא תב תא
 רעדּורּב \ -%
 | .ןהוז ןייז רַאֿפ :ונבל

 ,טציא ןּוא .טמ הָּתַעַו .טמ

 םישע םֶכשִי םִא

 תָמֲאְו דסח

 ןָאהט טליוו רהיא ּביֹוא

 טייהיירמ ןּוא עדַאנג

 ,ןררָעה ןיימ טימ ינדא תֶא
 ,רימ טגָאז יל ודיגה
 -- ,טינ ביֹוא ןוא 'אל באְ
 ,רימ טגָאז יל ודיגה

 (ןָעדנָעו ךיז ךיא לָעוו הנפאו

 .ןערהֲעק (

 77 דכ ,הרש ייח ,תישארב

 ןיִמָי לע
 ;לאמׂש לע וא

 סטכֲער ףיוא

 .סקניל ףיוא רֶעדָא

 ןבל טרעֿפטנַעעג טָאה -נ לאותבו ןבל ןעיו בכ
 לאּותב ןּוא :ררצצ רה
 :טגָאזַעג ןַעּבָאה יז ןּוא ורמאיו

 ,טָאג ןוֿפ םיורָא זיא ךַאז יד רֵבָּדַה אצי הוהי

 | יל רד לכונ 8
 : בומ וא ער

 הקבר הנה .אנ

 נפ

 : ןַעגָאז םינ ריד ןענָאק רימ

 .טּוג רָעדֶא טכֶעלש

 . ,ריד רַאֿפ הקבר זיא ָאד .אנ

 הע ףלו חק
 שא ית
 ףינדא ןֶבָל
 הָוהי רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 ם'םהרבַא יװ ןּוא .בנ} רֶׁשֲאַּב יִהָיַו .בנ
 טרֶעהרָעד טָאה טכָענק !םֶהָרבַא דבֶעע עמש

 םֶהיִרְבִּד תא

 | / הַצְרא וחתשיו
 | הָוהיל

 ישימה

 } הָעְג ןּוא
 יורפ ַא ןייז יז לָאז ןּוא

 ,ןררֲעה ןייד ןוֿפ ןהוז םוצ

 .טרָערעג טָאה טָאג יוו

 ,רַעמרַעװ ערֶעייז

 רַאֿפ טְקּוּבעג ךיז רֶע טָאה
 .םָאג

 טָאה טכענק רעד ןוא ג: דָבָעַה אָצְויְו .גנ
 ןָעמּונָעגסיורַא ל כש ענרעבלו ףסכ ל

 ןֶעכַאז ענעדלָאג ןוא בֵהָז ילכו

 רעריילק ןּוא םיִדָנבּו

 ---ץ'הקבר ןֶעּבֶעגֶעג טָאה ןּוא הקברל ןתיו

 (קניישעג ןּוא תנדנמו

 רהיא ןֶעֹּבֲעגעג רֶע טָאה היחאל ןתנ
 רֶעדּורּב + יד

 \ .רֲעטּומ רהיא ןּוא !הַּכִאְּו

 ןעסענעג ןעבָאה ייז ןוא רי: ןתשיו ולכאיו .דנ
 , ןֶעקנּורטע 2 ] וא

 ,ןָעשנֶעמ יד ןּוא רַע םישנאהו אוה

 .םייקגיסיז ,ןעטײקרַאּבטסָאק (1



 .דימלתהו הרומה תרות 78

 םהיִא טימ (ןַענֶעז) עכלַעוו ומע רשא

 ?רֲעּביִא ןָעְּבָאה ייז ןּוא ונולוו
 ;טגיטכענעג אצה
 :פיוא ןַעניז יז זַא א רקּבב ּומּוקיו
 הירפ רעד ןיִא ןַענַאמשעג צה ןצה
 :טנָאזעג רֶע טָאה רמאיו

 ןיימ ּוצ ּבָא ךימ (:שזָאל | : ינדאל ינחלש
 .ןררעה = דאגה
 ןּוא רֶעדורּב רחיא ןּוא .הנ [ ָהיֶחֲא רֶמאֹּיַו .הנ

 ;טגָאזַעג ןַעּבָאה רעטּומ רהיא ּהָמְִ

 סָאד ןַעּבײלּברַעֿפ לָאז הָרֲּנַ בשת
 ןעברעמ

 6 7 זנוא ייב ונתא
 ןצ +

 | גילדנהָעצ א רֶעדֶא (?עגיניִא | רושע וא םימי

 געט "יו רחא
 .ןהָעג יז טעו םָעדכָאנ ' : ךלת רחא

 םֶהָלֲא רֶמאֹּיַו .ונ

 יתא ּורֲחַאְת לא
 טקילנֲעּב טָאה טָאג ןַעוו ירד יִלְצִה הוהיו |

 ו ןיי ,ּבָא ךימ טזָאל ינחלש

 + ינדאל כל

 ורמאיו :
 ןעכרעמ הֵרֲעַּנַל אָרְקִנ םָאד ןַעֿפור ןֶעלֶעװ רימ 0

 .(?יז טגָאז סָאװ ןעגָערֿפ ןּוא : היפ תֶא הלא

 ןעפורעג ןָעּבָאה יז ןוא חג הקבר וארו .חנ
 1 'הק בר 7

 הלא וראו

 :טנָאזֲעג ייז וצ רֶע טָאה .ונ

 ; ףיוא םינ ךימ טלַאה

 וצ ןהָעג לָעװ ךיִא ןוא
 . ןררֲעה ןיימ

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .זנ

 רהיא ּוצ
 : טגָאזַעג

 ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ןהָעג ּוטסָעוו יכלתה

 ? ןאמ ןעיר טימ = הזה שיאה םע

 : טגָאזָעג טָאה יז ןּוא רמאתו

 ןהָעג לָעװ ךיִא ;ְהלֶא

 וחלשיו .טנ

 רעמסעװש רעייז ן'הקבר םֶתחא הקבר תא

 ְָּקִנִמ תֶאְו

 קָעװַא ןַעּבָאה יוז ןּוא .טנ
 .טקישע ג

 ַעממַא רהיא ןוא

 ןהָעצ רֶעדֶא רהָאי א (* .ּבָא ךימ טקיש ('
 .ליומ רהיֵא ,טרָאװ רהיא (=

 .טַאנָאמ

 ,דכ ,הרש ייח ,תישארב

 םֶהָרְבַא .דֶבֶע תֶאְו
 :ויָׁשָנֲא תֶאְ
 תא ּוכרביו .ס

 טכָענק ס'םהרבַא ןּוא

 .ןעשנעמ ענייז ןוא

 שנע ןעּבָאה ייז ןּוא .ס
 קבר הקבר

 רהיֵא ּצ ןָעְבָאה יז וא | הל ורמאיו
 : טגָאזַעג

 | ! דֲעטסַעװש ונְתחַא

 ייז יה תא

 ןערַאירימ ןַעדנֲעזיֹומ ּוצ

 םָעװ ןַעמַאז ןייד ןּוא
 (! ןעשרֶעהָעּב
 .ךניײֿפ ענייז

 הֵבְבר יִפְלא
 ףערז שרייו
 : ויִאָנש רעש תא

 הקבר םקתו .אס
 ד ןצ 7

 ןופ רֶעיֹוט םִעד

 הקבר ןענַאטשעגֿפיוא זיא .אס

 ,ןעברָעמ ַערהיֵא ןּוא היֵתֹרֲעְנְ

 ןֶעטיִרֶעג ןַעּבָאה ייז ןּוא הָנְבּכְרִּתַו

 ,ןַעלעמַאק יד ףיוא םילמגה לע
 נע ןעגנַאגעג ןַענְע יז ןוא הָנכלְתַ

 ןאמ םָעד ךָאנ שיאה יִרֲחַא

 תֶא דֶבָעֶה חיו
 הָקְבָר

 טָאה טכענק רֶעד ןוא
 ן'הקבר ןַעמּונֲעג

 : ךליו
 אַּב קָחַצִיְו .בס
 טמּוק ןַעמ ּואוו גָעוװ ןופ יאר יחלראּבאוּבמ

 ,יַאר יחל; ןְענּורּב םּוצ אה דדבחנ
 טניואוונ עג טָאה רֶע ןּוא בֵׁשֹוי אּוהְו

 ; בננה ץיֶרֲאְּב
 קָחַצִי אֵצֹיַו נס

 שב ול
 בֶרֶע תֹונְפל

 נע אש

 .ןָעְְנַאגָענקָעווא זיא רֶע ןוא

 ןעמּוקעג זיא. קחצי ןּוא .בס

 .םייז:ןעדיז ןוֿפ דנַאל ןיא

 זיא קחצי ןוא .גס

 ו
 ןיא 6 מע

 ,רנָעְווָא ענג

 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיוא טָאה דָע ןוא

 ("ןעגיוא ענייז
 ןהָעזוֲעג טָאה רֶע ןּוא אריו

 .ןעמוק ןעלַעמַאק סָאד ּ!םיִאַּב םיִּלַמְנ הֵּנִהְ

 .ןָאהטַעג קּוק א (* .ןעריצַאּפש (= .ןַעּברֶע (



 הקבר אשתו .דס

 = היי תא
 החצי תֶא אתו
 לפִתְו
 :לָמָּנַה לעמ
 לֶא רֶמאֹּתַו .הס

 דבעה

 לה ׁשיִאָה יִמ
 ֶדָּשַּב ךלהה
 ונהאָרְקִ
 דָבָעֶה רָמאַה
 ינדא אּוה

 ףיעצה הקו

 :ָכְתִַו
 רבעה רפסיו .וס

 קחציל
:7 

 םִרבְּדַה לָּכ תֶא
 :השע רשא

 קָחְצִי האְבִיַו וס
 זמא הרש הלהאה
 ר תֶא חק
 הָׂשֹאְל ול י יהתו
 הבהאי
 קָחְצְי סח
 א יִרֲחַא

 יש

 ֶהָרְבַא ףסו .א
 | הָשָא חו

 ; הרוטק המשו
4 4 . 4 
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 טָאה הקבר ןּוא .דפ
 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיֹוא

 ,ןַעגיֹוא ערהיִא

 ,ן'קחצי ןהָעזרֲעד טָצה יז ןּוא

 ז טָאה יז ןוא
 )4 ןעזַאלעגרעמנורַ |
 .לעמַאק םָעד ןיֿפ

 טגָאזָעג טָאה יז ןוא .חס
 :טכענק םוצ

 ,ןאמ רֶענָעי זיִא רֶעו

 דלעפ .ןיִא טהַעג רֶעכלֶעוו

 ?ןעגעקטנַא זנוא

 טָאה טכענק רֶעד ןּוא
 :טגָאזעג

 ררֲעה ןיימ זיא סָאד

 םער ןעמּונַעג טָאה יז ןּוא
 רעיילש

 .טקַעדרַעֿפ ךיז טָאה יז ןּוא

 . טָאה טכעגק רָעד ןּוא .ופ
 טלהעצרֶעד

 7 .ןָאהמַעג טָאה רֶע סָאװ

 יז טָאה קחצי ןּוא .ּוס
 טכַארּבַעגנײרַא

 רעטומ ןייז ןופ טלעצ ןיא
 , הרש

 ,ן'הקבר ןעמּונעג טָאה רע ןוא

 ,יורפ ןייז ןערָאװַעג זיא יז ןּוא

 ,טּבעילַעג יז טָאה רֶע יא

 טסיירטעג ךיז טָאה קחצי ןּוא

 .רֲעטּומ ןייז ךָאנ

 .הכ

 טָאה םהרבַא ןּוא .א|
 יורפ ַא ןָעמּונֲעג רָעַדיוו

 .הרוטק -- ןַעמָאנ רהיא ןּוא

 .ןעלַאֿפַעגּבָארַא (

 79 .הכ ,דכ ,הרש ייח ,תישארב

 ול דֶלֵּתַו -ב

 תֶאְו ןרמז תא
 שק

 ןימ סע ןיִדמ תֶאוְְדְמתֶאְ
 תֶאְו קָּבְשִי תֶאְ

 ןערָאּבעג םהיֵא טָאה יז ןּוא .ב

 ,ןשקי םָעד ןּוא ןרמז ב

 ןידמ םעַד ןּוא

 .חוש םָעד ןּוא קבשי םָעד ןּוא |
 :חוש

 ןְָרְאְְּעְג טָאה ןשקי ןוא ג דל ןשקיו ג
 ןר פת ןא אנש פת דר א אֵבְׁש תא

 ךצ ודב :
 עו יש

 םשּוטלו םרּושא

 : םיִמְאְלְ

 ןידמ ינו <

 ךנחו רפעו הַפיִע

 הָעּדְלֶאְו עדיבָאו

 הלא ּ
 | והָרֹוטְק יֵנְּב

 ה םֶתִָבא ןח ה
 ול רֶׁשֲא לָּכ תא

 םישוטל ןּוא םירּושַא

 .םימאל ןּוא

 :ןידמ ןּופ ןהיז יד ןּוא .ד

 ךונח ןּוא רפע ןּוא הֹפיֵע

 ; העדלא ןּוא עדיבַא ןּוא

 עלַא יד

 .הריטק ןוֿפ ןהיז יד ןֶענֶעז

 טָאה םהרבַא ןּוא
 ןֶעּבֶעגֶעגּבָא

 טָאה רֶע סָאװ סָעלַא

 .ן'קחצי : קָחְצִיל

 ד ןוֿפ ןהיז יד ןוא + םיִׁשְנַליִּפח ינבלו ו
 ,רעבייוש :סבעְק

 יב ןֶעוועג ןֶענַעז עכלֶעוו ֶהְרֲאְל רׁשֲא
 ,םהרבַא

 ןעּבעגעג םהרבַא טָאה תנתמ םהרבא ןתנ
 ,קנעשעג 4 + + } -

 קעווא ייז טָאה רֶע ןוא םחלשיו
 טקישעג . /

 5 ,קחצי ןהוז ןייז ןופ ונב | קחצי לעמ | ט

 ,טּבָעלְעג ךָאנ טָאה רֶע ןעוו יח ונדועב

 טייז:ןעגרָאמ ךָאנ הָמְדִק

 : םֶדֹק ץֶרֶא לא

 ינש ימי הֶּלִאְו ו

 םֶהָרְבֲא ייד

 = יָת רֶׁשֲא

 דנַאל:ןעגרָאמ ןיא

-- 

 ו ןער הָאי סנֶעּבעל יד ןוֿפ
 ,םהרבא

 :טּבֶעלַעג טָאה

 עט יד ןֶענעז םָאד ןוא -

 רָע סָאװ
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 רהֶאֹי טרֶעדנּוה הנש תאמ

 הָנָש םיִעְבׁש
 :םיִנָש שָמָחְ
 עונו .ח
 םֶתָרְבַא תמו
 ,רָעטלָע ןעמוג א ןיא הבומ הֵביֵׂשַּב

 רהָאי גיצּבעיז ןּוא

 .רהָאי ףניֿפ ןּוא

 ;ןֶעגנַאגרֶע 5 זיא רֶע ןוא .ח

 ןָעּבְרֶאמשְעִג זיא םהרבַא ןוא

 טַאז (םנֲעּבֲעַל) ןוא טלַא עבשו ןקז

 !ןעמונעגנירַא זיא רֶע ןו ףסאיו

 ןערָאװֶע , "א
 .קלָאֿפ ןייז .ּוצ , ןימע לֶא

 ותא ּורְּבְקיַו .ט

 לאעמשיו קָחְי
 ויִנָּב

 לאָעמשי ןּוא קחצי ןּוא .ט
 םהיִא ןֶעּבָאה ןהיז ַעֹנייז \

 ,ןֶעּבָארגַעּב

 ,הלפכמ לייה א :
 הלפכמה

 ןרפע הדש לא
 יתְחַה רַחצ ןֵּב
 ינפ לע רשא

 דלֲעֿפ סָאד ןיִא

 ,יתח םָעד רחצ ןּוֿפ ןהוז רֶעֹד

 .ארממ ייּב זיא בלע

 : אָרְמַ
 ,רלֲעֿפ סָאד יי הֶדֵּׂשַה |

 טָאה םהרבַא סַעכלֶעו בהרב הנק רֶׁשֲא
 טֿפױקעג

 ,תח ינּב יד ןוֿפ תח ינב תאמ

 ןַעּבָארגַעּב זיִא ןעטרָאד בהרב ְֵּק המש
 ןּוא םהרבַא ןְערֶאוועג | , ₪

 .יורפ ןייז הרש !ֹוּתְׁשִא הָרָׂשְ

 טיֹוט םָעד ךָאנ ןּוא .אי תומ ירחא יהיו .אי
 םהרבא

 = שחל רב
 נב קח תֶא
 קח ביו
 ."יָאר יחל, ןַענורּב םייּב : יאר יחל ראב םע

 טשנֶעּבעג טָאג טָאה

 , קחצי ןהוז ןייז

 טניואווָעג טָאה קחצי ןּוא

 רעהירֿפ יד טימ ןָערָאװֲעג טגיניײַארַעֿפ (!
 .ענַעּברָאטשַעג

 ,תישארב

 ,םהרבַא ןוֿפ

 .הב ,הרש הריח

 | יח ןענעז עווד ןיִא בי | תדלת הֶּלאְו .
 לאָז עמשי ןוֿפ(ירעטכעלשעג ולאָעְמְׁשִי

 -  ףָתָרְַא ב
 רֶגֲה הָדְלִי רֶׁשֲא

 ,ןהוז ס'םהרבַא

 ןֶערָאּבֲעג טָאה סע ןַעכלַעװ
 םירצמ ןּוֿפ רגה תיִרְצמַה

 טסנעיד ס'הרש הרש תחפש

 . םהרבא ּוצ :  םֶהָרְְַ

 יד ןֶענֶעז עיד ןוא .י = תומש הלא .גי

 א ןהיז ם'לאעמשי ןוֿפ לאע משי ינב

 ןעמַענ ערָעייז ךָאנ םָתֹנְׁשִ

 :רַעטכעלשעג ערֶעייז ךָאנ ןּוא םתֹדְלֹותְל

 רֶענֶערָאּבַעג טשרֶע רער לאָעְמׁשִי רכב
 תויבנ זיִא לאָעמשִי ןּופ | תיבנ

 ןוא לאּבדא ןּוא רדק יא לאָּבְרְַו רדקו
 .םשבמ | ;םֵׂשְבִמּו

 המּוד ןּוא עמשמ ןּוא .דִי הָמּודְ עַמְׁשִמּו .די
 .אשמ ןּוא : אשמו

 אמית ןּוא רדח .ט | אמיתו דדח ומ

 .המרק ןּוא שיפנ רוי :המדקושיפנרוטי
 ל ןוקיש : + + 

 .ריטפמ

 ןענעז עיד .וט םֵה הֶּלִא ו
 ,לאָעמשי ןוֿפ ןהיז יד לאְטמשי ינכ

 ןעמַענ ערָעייז ןָענָעז ֶאד ןוא םתמש הֶלֶאְו
== 

 / ןטפייה ערעייז ךָאנ םֶהיִרְצַחְּ

 (*ןע לו ערָעיײז ךָאנ ןוא תרי

 רב ןעטשריֿפ ףלָעוצ םאישנ רֶׁשָע םיִנְׁש

 .ךָאנ רַעקלָעֿפ ערֶעייז ךָאנ / : םֶתמאל

 ןענעז סָאד ןּוא זי הלאו

 וו ןעְרהַאישס נעְבָטל יד לאע ;משי יז יִנְׁש

 .ןעמָאקכַאנ .,רָעדניק .(+ |
 .ןעהייר:ןֶעטלַעצ (
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 רהָאי טרעדנּוה הנש תאמ

 רהָאי גיסיירד ןּוא הנש .םישלש|

 = ,רהֶאי ןָעבעיו ןוא םינש עבשו

 ןעגנַאגרָעֿפ זיִא רֶע ןוא עוגייו

 ןֶעּברָאטשעג ןוא תמי
 ןָעמּונָעגניירא זיא רָע ןוא ףסאיו

 ןערָאװעג :
 .קלָאֿפ ןייז ּוצ י ויַמַע לא

 טניֹואוועג ןַעּבָאה ייז ןּוא .חי ונְכשיו .חי

 ,רוש ויּב הליוח ןופ רוש דע .הליוחמ

 ,םירצמ ייּב סָאװ םירצמ יֵנפלַערְׁשַא

 הָרּושא הָכָאּב

 ויחא יטב נפ לע

 ןייק טהָעג ןָעמ יוו

 רערירּב ענייז עלַא רָאֿפ

 .רּוׁשַא

 .(' ןַעלַאֿפעג רע יא : לפנ

 .אל--א ,א םיכלמ :הרטפה

 ,תֹדָלֹוּת
 יד ןַענעז עיד ןּוא .טי| תדלות הָּלִאְו .םי

 קחצי ןוֿפ רֶעטכָעלשַעג קחצי

 ,םהרבַא ןוֿפ ןהּוז רעד | םהרבא ןֵּב

 ןֶערָאּבעג טָאה םחרבַא | א דלה םֶהָרְבַא
 .ן'קחצי : קחצי

 עג יא קחצי 3:  ץֶחֶצִי יִהַו ב
 הָנָש םיִעָבְרַ ןּב
 הקבר תֶא ֹּתחְַּ

 ,טלַא רהָאי גיצרָעֿפ

 ן'הקבר ןַעמּונֲעג טָאה רֶע ןעוו

 לָאּותּכ ןוֿפ רעטכָאמ יד ימראה לאותב תַּב
 ,ימרַא רעד \ יד \

 | ,םרַא ןדפ ןּופ םרא ןּדַּפִמ

 רעד ןבל ןוֿפ רֶעטסעװש יד ימראה ןבל תוחא
 ,ימרַא ןד ₪ -:

 ; הֵׂשֲאְל ול

 קָחְצְי רַּתֲעַיו .א

 | הוחל

 .יורפ א רַאֿפ ךיז

 ןַעמֶעּבַעג טָאה קחצי ןּוא אב
 טָאג

 עניז עלא ןעגעג :רָערֶא .ןַעּברָאטשעג (
 .טניֹואווֲעג רֶע טָאה רֶעדירּב

 ,הרש ייח ,תישארב

 איה הָרָע יב

 1 .הכ ,תדלות

 ,יורפ ןייז (: ןֶעגַעוו

 ?טבּורֿפנּוא'נַא זיִא יז לייוו
 ,ץרַאב

 שָאלֲעג ךיז טָאה טָאג ןּוא
 ,ןעטעּברער םהיא ּוצ

 זיִא הקבר יורפ ןייז ןּוא

 וּתְשֶא חַבְנ

 קבר רַהתו
 .ןַערָאװעג רַעגנַאװש : : תשא

 ןַעּבָאה ב יד ןּוא .בכ םינבה וצצרתיו .בכ
 טנעוועב

 0 רעיא ערהיא ןיִא ּהַּבְרִקַּב

 : טגָאזַעג טָאה יז ןּוא רֶמאֵּתַו

 ,יֹוזַא ּביֹוא ןכ םא

 סָאד ךיִא ּבָאה סָאװ וצ יכנא הז המל
 ל (םגְנַאלרעפ) סא  צ/ דצ
 ןעגנַאנעג זיא יז ןּוא לתו

 טָאג ןענַערֿפ 1 הָוהְי תא שרדְל
 35 הל הָוהְי רמאיו .גכ רהיא טָאה טָאנ ןּוא

 :טגָאזַעג | :רצ ןק
 ןיא ןָענָעז רֶעְקלָעּפ ייווצ ךְנטִבְּב םיזג ינש

 ,בייל ןייד ==

 ןַענָאיצַאנ ייווצ ןּוא םימאל ינשו
 ענייד ןופ (דלַאּב) ךיז ןֶעלֶעוו

 ?רָעדנַאנוֿפ ןָעדייוועגניא ודרפי ךיעממ

 ,ןערייש
 םָעוו א ןייא

 ,ןָאיצַאנ רער
 טעו רֶערֶע = רעד

 .ןרָעגנּוי םעד ןענעיר
 ןַעמּוקַעג זיא םִע ןּוא .דב

 ) םייצ יד

 ןוא רע רבעי בר

 הימי ואלו .דכ

 תֶדָלִל

 ) םמות הָגהְ

 נב
 ,ןַערָאּבַעג ּוצ

 זיא גניליווצ א ,הָעְז ןוא
 .בייל .רהוא ןיִא

 זיִא רֶעטשרֶע רעד ןוא ה: ןושארה אציו .הכ
 ןעגנַאגֲעגסיֹורַא צה רה

 ,רָעמיור ַא ינומדא

 :לָעֿפ ַא יװ רָעצְנַאג רָעַד תֶרֶּדַאַּכ ל
 לעטנַאמ

 | ;גירָאה רעש

 (-- ןַעּבָאה
 עץ ןעמָאנ ןייז

 2עג לוֿפ זיִא םָע 6

 יז ןיא ; ןשע ומש ּוארקיו

 .בייל 65 .ןענעג (
 .גֶעמ ץרהיא ןערָאװ

6 
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 : ןכ יִרֲחַאְו .ּוכ
 ,רָעדּורּב ןייז סיֹורַא זיא ויִחַא אי
 טלַאה דנַאה ןייז ןּוא תזחא ודיו

 ; (1עורֲעֿפ ס'ושְע ושע בקע

 ןייז ןעֿפּורעג טָאה רֶע ןּוא בקע ומש ש ארקיו

 .בקעי ןַעמָאנ

 גיצכעז ןעוועג זיִא קחצי ןּוא | םִשש ב קָחֶצָיְ
 ,טלַא רהָאי \ הנש

 .ןָערָאְּבְעג ייז טָאה יז ןֶעוו : : םתא תֶדֶלַּב

 ,ןֶערָאװַעג םיֹורג 7 ןענעז באנק יד ןוא ומ םיִרָע ה ולד יו
 ןֶעווֲעג זיא ושַע ושע יז הי
 22 ,טבַאי םייװ סָאװ ןַאמ א = דיצ ערי שיא
 הדש שיא

 םָּת שיא בקע
 -: םילַא ₪2

 םָערכָאנ ןּוא ,וכ

 ,ןַאמ;רלָעֿפ א

 (?רעמָאקלָאֿפ א זיִא בקעי ןוא
 ,ןַאמ

 .רֶעניֹואווֲעּב;ןעמלעצ א

 טּבעילֲעג טָאה קחצי ןּוא . קחצו בהאיו .ה
: 4 

 ו ושע ושע תא

 למי א יַפְּב דיצ יִּכ זיא (* טערפ:רליו יד לייוו
 תא תֶבֶֹ הקברו

 בקע
 (לָאמ ַא) טָאה בקעי ןּוא ,טכ דיזנ נ בקע . דזיו .מכ

 ,טבירָעְג א טכָאקֶע
 ןָעמּוקָעג זיא ושָע ןּוא ושע אביו
 ,רלָעּפ ןופ הרשה ןמ
 זיִא רֶע ןּוא :ףִיַע אּוחו

 ושע רמאיו .ל

 .ץבקעי טּבעיל הקבר ןי א

 טנָאזעג ושָע טָאה .ל

 : בקעי ּוצ בקעי לא

 ןעגנילש ךָאד רימ זָאל אנ ינמיע לה

 ,עטיֹור יד ןוֿפ םדאה ןמ

 ,עטיֹור עזיד ןופ הזה םדאה

 ;דימ ןיב ךיִא לייוו

=- 

 .ןַעגנַאֿפ םָאד (* | .רעמּורפ ַא (

 .טכַאי ןעגַעװ גידנעטש טרער רֶע (

 .וכ ,הכ ,תדלות ,תישארב

 ב לע
 : םדא ומש ארק

 בֶקֲעַי רמאיו .אל

 םויב הָרְבִמ
 ְָתַרכְּב תֶא
 - ןיל
 ושע רמאיו .בל

 | הלוח יִכֹנָא הֵּנִה
 תּומָל

 יד ְךיִא ףרַאד ּוצָאװ ןּוא ;הרֹכַ יל הֶּז הָּמְִ
 עֶרשט;געבּורט 

 :טגָאזעג בקעי טָאה .גל בלע רמאיו גל

 ,(:טנייה רימ רֶעװש םֹויִּכ יל העבשה

 .ןֶערָאװשעג םהיֵא טָאה רֶע ןּוא ול עבשיו

 טֿפױקרָעֿפ טָאה רֶע ןוא .ןתרכְּב תֶא רפמיו
 מרּוּבָענטשרע ןייז

 : בקע

 םורַאד

 ןייז ןַעֿפּורַעג ןָעמ טָאה
 .םדא ןעמָאנ

 :טנָאזעג בקעי טָאה .אֹל

 טנייה ףיֹוקרַעֿפ

 טרּוּבעג;טשרֶע ןייד

 .רימ

 :טגָאזעג ושָע טָאה בל

 ,ןַעּברַאמש ּוצ ךָאד הָענ ךיא

 .ן'בקעי

 ןֶעבֲעגַעג טָאה בקעי ןּוא .ךל ןתנ בקעיו .דל
 ץושע ושע

 יי ַא ןּוא םיורב יִשְָע דיִזנ םֶחְל

 = ןעסֶענַעג טָאה רֶע ןּוא לֵב
 ,ןַעקנּורטָעג ןּוא תשיו

 ןענַאטשעגֿפױא זיִא רֶע ןוא םקיו

 .ןַעגנַאנַעגקַעװַא זיא ןּוא ךליו

 ושָע זיו
 : הרכְּבַה תא

 טעטבַארְעפ טָאה ושע ןּוא

 .טרּוּבְענמשרע יד

 .וכ

 ,רנַאל סָאד ןיִא : רעגנוהא ןֶווֲעג זיא סֶע ןּוא .א ץֶרֶאּב בער יחיו .א
 ןעטשרֶע םָעד רעוא = םִעָהָה דַבְלמ

 ,רָעגנוה ןושארה
 ןַעוועג זיִא סָאװ הָיָה רֶׁשֲא

 .םהרבַא ןופ געט יד ןיִא = = ₪ הָרְבַ ימיב

 .טציִא (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעגנַאנַעג זיִא קחצי ןּוא קחצי ליו
 ךלמיבַא ּוצ ףלמיִבֲ לא

 םיתשלפ ןּופ גינעק רעד םיִּתְִׁלַּפ ףלמ

 .ררג ןייק : : הרר

 וצ ךיז טָאה טָאג ןוא .ב הָוהי ויָלֵא אָרּיַו .ב
 ןֶעזיוװַעּב םהיא

 :טגָאזעג טָאה ןּוא רמאיו

 ןייק רָעטְנורַא טיג העג המירצמ דרת לא
 ,םירצמ ה

 ,רנַאל סָאר ןיִא ןיואוו ץראב ןכ כש

 8 "== ָׂשִה .ןענָאז ריד לָעװ ךיא סָאװ : ךילא רמא רשא
 רנַאל םעזיד ןיִא ּבײלּברעֿפ .ג תאזה ץראַּב רוג .ג

 - שן =

 ,ריד םימ ןייז לָעװ ךיִא ןּוא ְךֵּכֶע היהאְ

 ,ןעשנעב ךיד לָעװ ךיא ןּוא ְךֶבֵרְבֲאַ

 ריד לייוו ל יב

 ןעמַאו ענייד ןוא ער

 ןֶעּבֶעג ךיִא לָעו תא
 תצראה לכ תא
 ,רעדנְעל עיד ַעלַא פאה כי

 אה

 ('ןעגיטְעטשעב לעוו ְךיִא ןוא יתמקהו

 הָעְבְּׁשַה תֶא

 יִעּבׁשִנ רֶׁשֲא

 בָא םֶתָרְבַאל
 כו ד

 ,רּואווש םָעד

 ןֶערָאװשעג ּבָאה ךיִא סָאװ

 .םהרבַא רֶעטָאֿפ ןייד ּוצ

 ןערהֲעמרָעֿפ לַעוו ךיא ןּוא .ד

 ,ןעמַאז ןייד

 םִיִמּשַה + יִבְוכּ

 ער תתנו

 תצְראַה לַּכ תא

 ,לָעמיה ןוֿפ ןרָעמש יד יוו

 בבא לָעװ ךיִא ןּוא
 ןעמַאז ענייד =

 ,רֶעדנַעל עלא עיר
 אה

 ןעשנֶעּב ךיז ןֶעלֶעוו סֶע ןּוא ' וכרבתהו

 ןעמַאז ןייד מימ עזב
 } רֶע ;קלָעֿפ ןאה ײ .דרָע רעד ןופ רֶעקלָעֿפ עלא = + ץראה ייוג ל

 .ןעלעטשֿפיֹוא ,ןערהיֿפסיֹוַא (

 89 | .וכ ,תדלות ,תישארב

- 
 טָאה םהרבַא ליווו .ה| מש רשא בקע ה

 עמיטש ןיימ טרָעהְ | ילקב םהרבא
 ה" : + + } 7

 ןיימ טיהֲעג טָאה ןוא .יתרמשמ רמשיו
 ,גנּונַעדרָארַעֿפ וו
 ,ןָעמָאְּבְעִג עניימ יתוצמ

 ,ןֶעצִעוֲעג .ץניימ יתֹוקח
 .ערהעל עניימ ןּוא : יִתֹרֹותְו

 .ינש
 5 ראה

 טניואוועג טָאה קחצי ןוא ו : קֶחֶצִי בשה :
 . ררג ןיִא רב

 טגערֿפעג ' עּבָאה טרָא 5

 ,יורפ ןיז ןעגעו | תשאל

 8 : םנֶאזְעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 ,רעטסָעװש ןיימ זיא יז איה יתחא
 0 יורד

 רמאֵל
 ןיימ ִתְׁשִא

 ךימ ןָעְלָעוו טבייליפ
 ןעגָאלשרַער

 טרָא םָעד ןופ

 ארי יִּכ טָעטכריֿפֶעג טָאה רֶע לייוו
 :ןַעגָאז ּוצ .-

 ,יורפ

 בקפה ישא
 הקבר לַע

 הֶאְרִמ תַבֹוט יִּב
 :איה

 וכרא יכ יהיו .ח

 םימיה םש ול
 ֶלֶמיִבֲא ףקשיו

 םיִּתְׁשִלַּפ למ
 ,רעמסנט5 םעד ךרוד ןולחה דַעּב

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא אריו

 .טלעיּפש קחצי סָאר קָחְצַמ קָחְצִי הֵּנְִ
 .הקבר יֹורֿפ ןייז טימ :ותשא הקבר תא

 טָאה ךלמיבַא ןּוא .ט ףלֶמיֲִא אָרְקו .ט
 ץקחצי ןעֿפורַעג קָחְציִל

 ןעשנעמ יד

 ,ן'הקבר ּבעילּוצ

 ןעש (ןעוועג) זיא יז ןער)

 .ןהָעונָא ןיא

 טרָאד טָאה רֶע א ןּוא .ח
 טניֹואווֲעג םייצ עננַאל א

 ךלמיבַא טקּוקָענ טָאה

 םיתשלפ ןּוֿפ גינעק רעד



 .דימלתהו הרומח תרות 4

 רמאיו

 ְְׁשָא הּנח ףא
 איה

 ָתְרַמֲא ְךיִאְו
 אה ית
 חי ולא רֶמאַ
 ְִרַמָאיִּ
 ָהיָלֲע תומָא ןפ
 ָמיִבֲא רֶמאּו -י
 נָשָע תאז המ
 דַחַא בכש טַעַמַּנ

 תשא תֶאםָעָ
 ונילע ָתאֵבֲהְו
 | םָעֶ
 ךלָמיִא וצו .אי

 טָאה רֶע ןוא ד : םגָאזע

 ,יֹורֿפ ןייד רָאג ךָאד זיא 1

 :טגָאזֲעג סָאד וטסָאה יוו ןוא |

 ?רעטסַעװש ןיימ זיא יז

 :טגָאזַעג םֶהיֵא טָאה קחצי ןּוא

 ,טבַארטעג ּבָאה ךיִא לייוו

 ןַעּברַאטש ְךיִא לָעוװ טכײליֿפ
 .רהיִא ּבעילּוצ

 :טגָאזַעג טָאה ךלמיבַא ןּוא .י

 ןָאהמֲענ סָאד ּוטסָאה סָאװ
 : זנוא

 קלָאֿפ ןופ רֶעַנייִא דלַאּב יוו
 ,יורפ ןייד ןָעמּונֲעג טלָאװ

 זנוא ףיוא טכַארּבעג ּוטסלָאװ

 .דלוש א

 טָאה ךלמיבַא ןּוא .אי
 ןַעלהָאֿפַעּב

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד םעה לָּ תא

 :ֹוזַא .רמאל
 ןַאמ ןָעזיד ןָא טרהיר םִע רֶעװ הזה שיאּב עגה

 | יורפ ןייז .ןוא | ותשאב

 .ןערָעוו טיֹומֲעג טָעוו

 טייזֲעג טָאה קחצי ןּוא ,בי

 ,דנַאל םָעֹנֲעי ןיִא

 ; תַמּו תומ

 קחצי ערזיו -בי

 איהה ץראב
 ןָענופעג טָאה רֶע ןוא | אצמיו

 רהָאי םֶענְעִי ןיִא איהה הָנָשב

 .(+ְַאּפ טרָעדנּוה

 .טשנֶעּבעג םהיַאטָאהטָאנןּוא
 םיִרעֶׁש הָאֵמ
 : הָוהיּוהֵכְרְבְיַו

 .ישילש

 סיֹורג זיא ןַאמ רֶעד ןּוא .ג
 ("ןַערָאװעג

 רעסֶערג ץלַא זיא רֶע ןּוא לנו ְךֹולָה ליו
 ,ןערָאװעג רֶעסערג ןּוא

 סיורג רהָע זיא רֶע יב :דאמ לדג יִּכ דע
 .ןֶערָאװעג

 .ךייר (= .לעיֿפ יֹוזַא לָאמ טרָעדנּוה (:

 שיאה לדו גי

 .וכ ,תרלות ,תישארב

 טָאהְעג טָאה רֶע ןּוא די ןל יהיו .די

 היֿפףָאש ןאצ הנקמ

 רקָב הָנְקִמּ
 הֵּבַר הָּדְבֲעַו

 ןַעּבָאה םיתשלפ יד יא ותא ואנקיו
 .(? טָעריינעּב םחוא !םיְִּׁשִלּפ -

 ,רעמָענּורּב עלַא ןּוא .וט תֹרֲאַּבַ .לָכו .וט
 יִדְבַע ּורֵפָח .רָׁשֲא

 ויבא
 רַעטָאֿפ ןייז ןוֿפ געט יד ןיא יובא םֶהְרבַא יִמיִּ

 םהרבַא םיתשלפ יד ןֶעּבָאה םיִּתׁשִלּפ םומח
₪ 

 לוֿפ יז ןַעּבָאה יז ןוא = } ;רַפָע טאל
 .דרֶע טימ טכַאמעג

 טגָאזעג טָאה ךלמיבא ןּוא .וט לְמיִבֲא רמאיו .זט

 :ן'קחצי ּוצ | קחצי לֶא
 ,זנוא ןוֿפ הָעג ונמעמ ףל

 רעגיטבעמ לעיפטויב ּוד ליוו | = 355 ָתֶמֹצֲע יִּכ
 . זנּוא ןוֿפ ןֶערָאוועג : דאמ

 טרָאד ןּוֿפ ו ויִא קחצי ןוא וי קחצי םשמ ליו ןי

 ,ןָעְגְנַאגעג שחזה
 טרעגַאלעג טָאה רע ןוא = רַרּג לח ןחיו

 .ררג לָאהט ןיא

 היֿפ?דניר ןּוא

 ,(!טֿפַאש:רענַעיד עלּופא ןּוא

 ןַעּבָארגעג ןַעּבָאה סֶע ַעכלֶעוו
 ,רַעטָאֿפ ןייז ןוֿפ טכָענק יד

 .טניֹואוועג טרָאדטָאה רֶע ןּוא :םש בשיו
ֹ : 

 רֶעדיװ טָאה קחצי ןּוא , "| קס בש יחי
 ןַעּבָארגַעג רפחיו

 ,רָעמָטניִרְברָעְסַאוו יד סימה תראּב תא

 ןַעּבָארגַעג טָאה ןעמ עבלעוו ורפח רֶׁשֲא
 רֶעטָאֿפ ןייז ןופ געט יד ןיא ויבא םֶהָרבַא ימיּב

 , םהרכַא
 יז ץןָעּבָאה םיתשלפ יד ןּוא יש םּומתסיו

 טּפָאטשרַעֿפ
 ,םהרבַא ןוֿפ טייט םעד ךָאנ םהְרבא תומ ירחא

 פור יז טָאה רֶע ןוא תֹומָׁש הל ארקיו
 ,ןעמָענ יד יװ תומשכ

 יוז טָאה רֶעמָאּפ ןייז 2 הל אָרְק רֶׁשֲא
 .ןעפּורעג : ויבא

 .ןעטָאשרַעֿפ (* .ןַעווֲעג אנקמ (* .יֹוּברֲעקַא (1



 דימלתהו הרומה תרות

 טכָענק ס'קחצי ןּוא שי ידבע ּורפחיו .םי
 ןַעּבָארגַעג ןַעּבָאה קחצי

 ר ,לָאהט ןיִא =! לחנּב
 ןענוֿפעג טרָאד ןַעּבָאה ייז ןוא םש ּואצמיו

 טגידעבָעל ןוֿפ םייח םִיַמ רֶאּב
 .(1רֶעַסַאוו

 טגירקעג ךיז ןֶעּבָאה סֶע ןּוא .כ רג יער בִי
 ררג ןוֿפ ןעמריה יד

 נר טא טמ - קח רם

 ןענורב א

 :גידנעגָאז
 .ערֶעזנּוא זיא רֲעסַאװ סָאד םימה ונל

 עד ןָעֿפורַעג טָאה רֶע ןוא | בה םש אָרק
 ,קשָע ןָענּורּב ןוֿפ ןעמָאנ קֶׂשָע

 טגירקֶעג ךיז ןַעּבָאה יז לייוו + וע קְׂשַעְתִה יּכ

 .םהיֵא טימ
 ןעּבָארגעג ןעּבָאה ייז ןוא .אכ ורפחיו .אכ

 ,ןֶענּורּב רֶעדנַא'נַא תֶרֶחַא ראב

 טגירקעג - יז ןּו וביריו

 הילע םג
 + =+ יע -

 ןייז ןַעֿפּורעג טָאה רֶע ןּוא המש ארקיו
 .הנטש ןעמָאנ : הָנמש

 ,(טלַעצ ןיז)טרָאדןוֿפ ןעגָארט 7 / "שה :ץנרעביא טָאה רֶע ןוא 5? = םשמ .קתעיו .בכ

 ,םהיֵא ןָעגְעוו ךיוא

 ןָעּבָארגָעג טָאה ןּא רפחיו
 ,ןָענורּב רֶעדנַא'נַא תרחא ראב

 ןעגָעוו ןעּבָאה ײז ןוא | היִלָע ּובָר אלו
 ,טגירקעג טינ םהוא ₪ ₪ אר :

 ןייז ןַעֿפּורעג רע טה | ּהָמְש ארק"
 ,תובחר ןעמָאנ תובחר

 :טגָאזעג טָאה רֶע (ןָעד) -  רמאיו

 םציא םּורָאװ התע יִּכ

 ,טםיוא זנוא טָאג טָאה  ּונְל הוהי ביחרה
 (= טעטיירּבעג

 ;ץֶרָאב ונירפו
 ןצ =

 ;טכורֿפ ךיז ןֶעלָעוװ רימ ןּוא
 .דנַאל םָעד ןיִא ןֶערַאּב

 .יעיבר
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 בֵׁשִמ לע .גכ
 ת

 ןעגנַאגעגֿפיוא זיא רָע ןוא ,גכ
 נפ

| 

 4 ט וצ םַעג יירפ ,טכַאמָעג םיור (* .רֶ עסַאװ;לַאװק 6

 8 .וכ ,תדלות ,תישארב

 טק - עַבָש רַאּב
 וצ ךיז טָאה טָאג ןוא .דכ הָוהיויִלַא ארי .דכ

 ןעזיוועב םהיֵא
 ,טכַאנ רֶענֶעי ןיִא אּוהה הל

 .עבש רֶאּב

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רֶמאֹּיַו

 ןייד ןוֿפ טָאג ןיִּב ךיא| יַתְלֶא יא
 ,םהרבַא רַעמָאֿפ ךיִבא םֶהָרְבֲא

 ,טינ עמכריֿפ ארית לא

 ,ריד טימ ןיּב ךיִא לייוו יכנא ךתא יִּב

 ,ןַעשנֲעּב ךיד לָעװ ךיא ןּוא ףיתכרבו

 ןָעְרהָעמְרעּפ לָעװ ךיא ןוא ךערז תא יִתיִּברהְו
 ןעמַאז ענייד

 ןיימ םהרבַא ּבעילּוצ | ָ,,בא רֹובֲעַּב
 . רַענֶעיד | : ידבע

 טרָאד טיֹוּבַעג טָאה רֶע ןוא חּבזמ םש ןביו הכ
 ,רַאטלַא' נא וב * 1 < ןוד

 ארק

 הָוהְי םָׁשִּב

 וָהֶא םש יו

 ר | ידבע םש ּורכיו
 אנע זיא ךלמי םיבַא ןּוא ,הכ ןח א .וכ

 ןעֿפורַעגנָא טָאה רֶע ןּוא

 ,ןַעמָאנ םעטָאג

 (:ןעגָאלשעגֿפוא טָאה רֶע ןוא
 ,טלעצ ןייז טרָאד

 עבה טכענק ס'קחצי ןּוא
 .ןענורב א ןעבָארגענ טרָאד

 דניירפ ןייז תזחַא ןּוא הערמ תֶוחאו

 :רָעמילימ ןייז לכיפ ןּוא ואָבְ רש לביפו
 .רערהיפ 9 | רומל

 יז וצ טָאה קחצי ןּוא .מ | קא רֶמאּיַו .וב
 ;טגָאזַעג קחי

 ןעמּוקעג רהיֵא םייז םּורָאװ ִלֵא םֶתאַּב עּודִמ
 ? רימ ּוצ

 ךימ ךָאד טָאה רהיִא ןּוא יתא םתאנש םַּתִאְו
 ,םַאהעג טניײֿפ ו וו

 : ל זר יכל =

 פאה רחש א לש
 .ךייַא ןופ טקישעגקַעװַא :םכתאמ

 :טגָאועג ןַעּבָאה יז ןּוא ,חכ ורמאיו חכ

 טֿפַאשלָעזַעג א :רַעדָא (- .טָעטיירּבַעגסיֹוא (}
 .דניירפ ַענייז ןופ
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 <> .ףהָעוֲעג

 ,ריד טימ ןָעווֲע

 ןעבָאה רימ וניִאְר ֹואָר

 זיִא טָאג סָאד ְךֵּמִע הוהי היה יִּב

 :טגָאזַעג רימ ןַעּבָאה רמאנו

 ןעשיווצ רּואווש ַא ןייז לא | כ הלָא אָנ יִהְּת
 3 ,זנּוא וניתוניב

 וו וב ,ריד ןעשיווצ ןּוא זנּוא ןָעשיווצ ךניבו וניניב

 ןעסילש ןָעלָעוו רימ ןוא | תירב התרכנו
 דנוּב ַא י: ס 1173
 .ריד טיז / ךמע

 ןָאדמ טי טסלָאז ּוד סָאד .טכ | 17 םִא .טכ
 םעמכעלש זנוא טימ הָעְר ּונמע

 ךיד ןָעּבָאה רימ יוו יזא ָךּונֲעגנ אל רֶׁשֲאַּכ
 ,טרהירעגנָא טינ |

 ןעּבָאה רימ יװ יֹוזַא ןוא ךטעונישערשאכו
 ןָאהטַעג ריד טימ + וו
 ,סעמּוג .רונ בוט קר

 םולשב תשנו

 הע הָּתַא
 .הוהי ךורב

 ;ןערעירפ ןיא קיש
 ומזיב םציא

 .טָאג ןופ טשנעּבֶע

 .ישימח

 | םהְל שעיו .ל
 ייז רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא .ל

 ,טײצלהָאמ ַא םכַאמעג (הָּתְׁש ש
 ןַעסֶעגעג ןַעּבָאה ייז ןוא ולכאיו

 .ןעקנורטעג ןּוא : ותשיו

 ;פיוא ןענייז ייז ןוא .אל ףךקבב ומיכשיו .אל
 ,הירפ רעד ןיִא ןָענאמשעג דוד פוס
 ןערָאװשַעג ןַעּבָאה יז ןוא ועבשיו

 האל שיא ,ןרעדנַא םּוצ רענייֵא ויחאל שיא
 ?קָעװַא יז טָאה קחצי ןּוא קחצי םחלשיו

 ,טקישעג |
 ןעגנַאגַעג ןָעְנָע ייז ןּוא ותאמ וכליו

 םהיִא ןוֿפ /
 : םולשּב

 גָאט םֶענָעְי ןיא ןוא .בל אוהה םֹּיַּב יהיו בל

 טכענק ס'קחצי ןעמּוקעג ןֶענַעז קָחַצִי יִדְבַע ואביו

 טמלהָעצרעד םהיא ןַעּבָאה ןוא ול ודגיו

 | ןעגֶעװ רַאּבַה תודא לע

 .ןעדעירֿפ ןיִא

 ,ןענורב םָעד

 קָעװַא ךיד ןֶעּבָאה רימ ןּוא |

 .וב ,וכ ,תדלות ,תישארב

 ּרְפָ רֶׁשֲא
 ול ורמאיו

 ו ענג ןֶעבָאהיפ  :םִימ ּונאֵצָמ
 גל | הָתֹא אָרְקיו .גל

 \הָעְבְש
 (זיִא) םּורַאד

 ,ןַעּבָארגעג ן ;ּבָאה ייז סָאװ

 היא ןֶעּבָאה ייז ןּוא

 ןעֿפורַעג םִע טָאה רֶע ןּוא .
 , העבש

 כ לע
 ריִעָה םָׁש
 עבש ראְּב
 ;הֶּזַה םֹוּיַה רע
 ןעוועג זיִא ושָע ןּוא ,דל ושע יהיו .דל

 רהֶאי גיצרֲעֿפ טלַא הנש םיִעַּברַא ןב

 יורפ א ןֶעמּונֲעג טָאה רֶע ןוא | תֶא הָשֶא חיו
 תידּוהי | תידוהי

 יתְחַה יִרָאְּב תּב
 תַמְׂשָּב תֶאו
 .יתחה ןֹולֵא ןוֿפ רעטכָאט יד | יתחה ןליא תּב

 ,ןָלְהִּתַו .הל

 חור תדמ
 !ָקְברּ קח

 :טדָאטש רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד

 ,עבש רַאּב

 .גָאמ ןעגיטנייה זיב

 יתחה ירַאּב ןוֿפ רעטכָאט יד

 תמשב ןוא

 ןעווֲעג ןִענַעז ייז ןּוא הל

 ('ןעדיילפעטסייג א

 .הקבר ןּוא קחצי ראפ

 וכ
 יר יהיו .א

 טלַא זיִא קחצי עוו ןּוא א| לז כ חי
 ,ןערָאװעג \ק חצי

 לעקנוד ןעניוא ענייז עז | | ויניע ןיהבתו
 ןערָאװעג ו

 .ןהָעְז וצ תארמ
 84 :*י

 ן'ושע ןָעְפּורָעִג טאה רֶע ןוא | ושָע תֶא אָרקיו

 ,ןהוז ןרֶעמלֶע ןייז לודגה ונב

 :טנָאזַעג םהיא ּוצ טָאה רֶע ןּוא וילא ר רַמאיו
 ! ןהוז ןיימ ינב

 , | 2 נא :טנָאועגםהיִא וצ טָאה רֶע ןוא וילא רמאיו
 2 .ךיא ןיב ָאד , יננה

 ;רעדיוו ןּוֿפ ,גנּורָעטיברְעפ>טסייג ַא (1
 .םסייג ןעגיטסנַעּפש



 .זכ ,תדלות ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 רמאיו .ב

 יתְנְקז אֵנ הָנִה
 | יתָעְדְי אל

 ; יתומ םֹוי
 ג 0 הו ג

 2 לכ אָנ אָש
 (?עגנייה ןייד = ףֶֹלֶּת
 ,ןֶעגיֹוּב ןייד ךתשקו

 הָדָשַה אֵצְ
 ! דיצ יל הָדּוצְ

 יִל הֶׂשֲעַ .ד

 םיִּמַעְטִמ

 יִּתְבַהַא רֶׁשֲאַּב

 יל הָאיבו

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע .ןוא .ב

 טלַא ןיּב ךיִא ,ךָאד העז
 ,ןערָאװעג

 טינ םייוו ךיא

 .ןעברַאמש ןיימ ןוֿפ גָאט םִעַד

 טציא

 (ןעֿפ ָאוו ענייד ךָאד םה

 ןּוא

 רלֲעֿפ ןיִא הָעג ןּוא

 .טַערּפ?דליװ ַא רימ גנַאֿפ ןּוא

 רימ ךַאמ ןּוא ,ד

 , ןעזייּפש עקַאמשַעג

 | ,ּבע'ל ּבָאה ךיִא יװ יֹוזַא

 ,סָאר רימ גניירּב ןּוא

 ,ןַעסֶע לָעוװ ךיִא ןּוא הֶלְבאְ

 ךיד לָאז עלעע ןיימ םוא | 3% רובעב
 \יִשָפ

 .ןַעּברַאמש לָעװ ךיא רָאֿפֲעּב | ] תומא םרמב

 טרעה הקבר ןוא .ה תעמש הקבר ה

 קחצי רבב

 נב ושע לא

 הָרָשַח ושע לו
 דִיַצ דּוצָל

 :איִבְָ
 הָרְמֶא חלו

 , ןֶעׂשנֶע = פו =

 טדער קחצי יוו

 ; וׁשָע ןהוז ןייז ּוצ

 ןַעננַאגַעג זיִא ושע זַא ןּוא
 ןיִא

 טָערּפ;דליװ ןַעגנַאֿפ

 ,ןעגניירּב ּוצ םּוא

 ;טגָאזעג הקבר טָאה .ו

 בקעי ןהוז רהיִא וצ  ּהָנְּב ֿבֹקֲעַי לא
 : יֹוזַא רמאָל

 טרָעהַעג ּבָאה ךיא יתעמש הנה

 ;ל'ל רעטָאֿפ ןייד יו ךיבא תא

 .ץענַאר ,רעבְעק (5  .רהָעװֲעג;טכַאי (1

 | דלָעַפ

 נב הָּתַעְו .ח | \

1 

 ושָע לא רַּבַדְמ

 \ ךיחא
 ןמ +

 שע רָעדּורּב ןייד ּוצ טד ער

 ; רמאֵל
 רב + דיצ יִּל הָאיִבֲה ו

 ה

 יא רימ ךַאמ ןיא םיִּמַעְטַמ יִל הֶׂשֲעַו
= 1 

 ,ןעסֶע לֶעװ ךיא ןּוא

 : יֹוזַא

 טערּפ:דליװ רימ גניי

 נעּב ךיד לָעװ ךיִא ןּוא הככרבאו

 חוה יל
 :יתומ ינפל

 ןֶעׁש

 טָאג ראפ

 .טיֹוט ןיימ רַאֿפ

 ןהוז ןיימ ,טציא ,ח

 ןײמ רעה יִלְקַּב עַמְׁש
 ; ריד להָאֿפֲעּב ךיִא סָאװ | | הָּוַצְמ יִנֲא רֶׁשֲאַל

 + ךתא

 ךָאד הָעְג .ט אנ הל .ט

 ףָאש יד ּוצ ןאצה לא

 טרָאד ןופ רימ םהָענ ןּוא םֵׁשִמ יל חקו

 ו 1 יזע | ייֵדְג ינש
 ,ךַעלקַעּב-ןַעגיצ עמוג ייווצ

 םיבט
"8 

 ןַעכַאמ יוז ןוֿפ לָעוו ךיא ןּוא םתא הֶׂשָעֲאְ

 ןעזייּפש עקַאמשענ םימעטמ

 ,רַעטָאֿפ ןייד רַאֿפ ךיבאל
 ןי ד}

 בעיל טָאה רֶע יוו ; בהא רשאכ

 יע יי (סָאד) ןעגניירב טסָעוו ּוד ןּוא ,י תאבהו .י

 רֶעטָאֿפ ןייד ּוצ ךיבאל
 ,ח דג

 ,ןֶעסֶע טָעוװ רֶע ןוא לאו

 ןעשנעב ךיד לָאז רֶע םּוא ָךְכְרַבי רֶשֲארבַעַּב

 : ותומ נפל

 בקע רמאיו .א

 ומא הקבר .

 .טיֹוט ןייז ראפ

 טנָאזעג טיה בקעי ןּוא ,אי

 = :הקבר רָעטּומ ןייז ּוצ

 (ךָאד זיִא) ושָע רעדורב ןיימ
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 ריעש שיא

 ג ַא ןיכ ךיא ןוא + : קלה שיא יִבֹנֲאְו

 ןיימ ךימ טָעוו טכײליֿפ | ינשמי ילוא .בי

 = ,ןַאמ?רָעגירָאה א

 .ןאמ רַעטַאלג

 ןעּפַאמַעּב רַעמָאֿפ יבא

 ןעגיֹוא ענייז ןיא ןייז ךיִא לָעװ - ויָניֵעְב טאג
 ,רָעגירטַעּב ַא יוו עּתְעַתְמִּכ

 ףיֹוא ןַעגניירּב לָעוװ ךיא ןּוא הלל יל ילֲע יתאבהו
 ךּולֿפ א ךימ

 .ןעגַעז ןייק טינ ןּוא ; הָכְרַב אלו

 טָאה רעטּומ ןייז ןוא .גי ןמא ןל רמאתו .גי
 :טגָאזעג םהיֵא וצ

 ךילפ | זויד (טלַאֿפ) רימ ףיוא ינב ףתללק יַלָע

 ילקב עמש ףא
 ; ןהוז ןיימ

 עמיטש ןיימ רעה רּונ

 .רימ םהָענ ,הָעג ןּוא ; יל חק ךלו

 ,ןעגנַאנֲעג זיִא רַע ןּוא  ,די

 ןַעמּונָעג טָאה רֶע ןּוא חקיו

 ּוצ טכַארּבַענ טָאה רֶע ןּוא ןמאל אביו
 ,רֶטמּומ ןייז או טסה
 טכָאמְעג טָאה רֶעמּומ ןייז ןוא וּכִא שעתו

 ,ןעזייפש עקַאמשַעג םימנ עמ

 .טּבעיל רֶעטָאֿפ ןייז יװ :ויִבֲא בָהא רֶׁשֲאַּכ

 הקְבְר הֵּקִּתַו .ומ
 ושָע יִדְנִּב תֶא

 = ּהנְּ

 ןעמּונֲעג טָאה הקבר ןּוא .וט

 רהיִא ןוֿפ רעדיילק יד
 ,ןהוז ןרָעמלֶע

 ,(?ערַאּבטסָאק יד תדמחה

 יורי עכלֶעװ תייֵּבַּב התא רׁשֲא

 5 עריילקעב טָאה יז ןוא | שבו
 ּהָנְּב בֹקֲעַי תֶא

 .בקעי ןהּוז ןרעגנוי יא | , טקה

 ןֶעלֲעֿפ יד (טימ) ןּוא .ּוט תרע תֶאְו .וט
 ךעלקַעּב:נעגיצ יד ןוֿפ םיִזעַה יד

 טעדיילקעּב יז טָאה הֵׂיִּבְלֶה

 דנעה ענייז ידי לע

 .זכ ,תדלות ,תישארב

 ןיז ןופ (:עטַאלג יד ןוא ;ויִראַָצ תקְלח לע
 .ולאה

 ןֶעּבעגעג טָאה יז ןּוא אי ןתחו -זי

 ןעזייּפש ַעְקַאמשֶעג יר = םימעממה תא
 ,טיֹורּב סָאד ןּוא ֶתֶּלַ תֶאְ

 (?טבירָעגּוצ טָאה יז סָאװ התשע רֶׁשֲא

 רהיִא ןוֿפ דנאה יד ןיא , ו דיר
 בקעי ןהוז וב בק 25 יב
 ןעמּקעג זיִא רֶע ןוא = ןיבא לא אביו .חי

 רע מפ ןייז וצ וז א
 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 / רֶעטָאֿפ ןיימ יבא

 : טנָאוֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ,ךיִא ןיב ָאד ינגה

 ? ןהוז ןיימ ,ּוטזיּב רָעו  :יֵנּב הָּתַא ימ

 בקֲעַי רמאיו .טי

 ויבא לא

 ףרכּב ושע יכנא

 ָאזעג טָאה בקעי ןּוא .טי טגָאזעג

 | ;רעמָאֿפ ןייז ּוצ

 טשרֶע ןייד ,ּוׁשָע ןיּב ךיא
 רֶענערָאּבעג
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 ,ןָאהמֲענ ּבָאה ךיִא יִתיִׁשָע

 ;טנָאזעג רימ טסָאה ּוד יוו יִלא תרבד רָשָאּ

 | ,ףיֹוא ךָאד העמש אנ םּוק

 ,ךיד ץֵעז הבש

 ידיצמ הלב

 נכרת רובע
 דפ יי
 קָחְצִי רֶמאֹּיַו .ב
 - ַֹּב לא
 תרהמ הז המ

 אֹצְמִל
 + ןהוז ןיימ ּ ינב

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןוא רמו

 טָאה טָאג ןייד טָאג לייוו 1 הוה הָרְקִה יב
 6 לַאּפּוצ א טכַאמָעג \ ךיקלא

 רימ ראפ

 ,טָערּפרליװ ןיימ ןופ סֶע ןּוא

 ךימ לָאז ַעלֲעַעְז ןייד םּוא
 .ןעשנֶעּב

 טגָאוַעג טָאה קחצי ןוא ,נ

 :ןהוז ןייז ּוצ

 . סָאר ּוטסָאה . לע י
 ,ןוענּופ

 טָאה רֶע 65  .טכַאמְעג ('



 .דימלתהו הרומה תרות

 טגָאזַעג טָאה קחצי ןוא .אנ = קָחצי רֶמאֹּיַו .אכ

 בקעי ּוצ בלע לא

 ,רעטנהענ ּוצ ךאר הָעג אב הָשג

 ןַעּפַאמַעּב ךיד לָעְוו ךיא ןוא שמא

 ,ןהוז ןייז נב

 ,ושע ןהוז ןיימ שב וד יצ וָׂשָע ינב הֶז הֵּתַאַה

 אל םא

 בקֲעי שו .בב
 ויבא קֶחצִי ל

 .םינ רָעדָא

 טנהָאנ זיא בקעי ןּוא ,בכ
 ןעגנַאנעג ּוצ

 ,קחצי רֶעטָאֿפ ןייז ּוצ

 , : 4% פַאטֲעּב םהיִא טָאה רע ןּו והשמיו

 , : בא :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ,עמיטש ם'בקעיזיִאַעמיטש יד בקע לוק לקה

 ס'ושע ןָענָעז דנעה יד ןּוא :ושְע / ידי םידיהו
 .דנֲעה | ףךדצה]נ
 טינ םהיֵא טָאה רֶע ןוא גנ ריּכה אלו .גכ

 ,טנָאקרעד |
 וידי ויה יּכ

 ויחא וש יִדיִּכ

 ,ןַעווֲעג ןענָעו רנעה עגייז ןעד

 רעדּורּב ןייז ןּופ דנֲעה יד יוו
 ,ושע

 ; עגירָאה תרעש 7

 }טשנֶעּבעג םהיִא טָאה רֶע ןּוא :וה רבי

 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .רכ רמאיו :

 ? ּוׁשֵע ןהוז ןיימ סָאד טזיב ּוד ושע ינב ה הָּתַא

 :טגָאוַעג טָאה רֶע ןּוא רֶמאֹיַ

 .ךיא : ינא

 ;טגָאזעג טָאה רֶע ן ,הכ רמאיו .

 ,רימ גנַאלרעד יל הז שגה

 ןַעסֶע לָעװ ךיִא ןּוא הְָכֹא

 ינּב דיצמ

 ְךכְרַבְּת ןַעַמְל
 יש

 ,טָערּפ; דליוו ס'ןהוז ןיימ ןופ

 ךיד לָאז ַעלֲעַעְז ןיימ םּוא
 ! ןעשנַעּב

 ,טגנַאלרעד םהיִא טָאה רֶע ןוא ול ׁשֶּגּיַו

 סאו לכאיו

 ןיי ול אביו

 ;ןַעסֶענַעג טָאה רֶע ןּוא

 טכַארּבעג םהיא טָאה רֶע ןּוא
 ,ןייוו

 רו

 89 .זכ ,תדלוה ,תישארב

 : תש
 ןיִלָא רֶמאֹּיַו .וכ

 ויבא קחצי

 .ןעקנורטעג טָאה רָע ןּוא

 קחצי רַעמָאֿפ ןייז ןּוא וכ
 ;טגָאזֲעג םהיא ּוצ טָאה

 רעטנהענ ּוצ ךָאד הע אנ הָׁשּג

 ,ךימ םּוק ןּוא ל הק שי
 ! ןהּוז ןיימ : ינב

 ןעגנַאנָעגוצ זיא רֶע ןּוא .זכ שגיו זכ

 ;טסּוקעג םהיא טָאה רֶע ןּוא ול קשיו
 טקטמשָעג טָאה רֶע ןּוא

 ור וו גר ,רָעדיילק ענייז ןּופְךּורָעגסְעד ןידנּב חיר תא
 ,טשנעּבֶעג םהיא טָאה רֶע ןּוא והכרביו |
 יא א

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 שי {7

 ןהוז ןיימ ןּוֿפ ךורעג רעד ,הָעָז

 ןוֿפ ךּורֲעג רעד יװ (זיִא)

 יִנָּב ַחיִר הֶאְר

 הרש היִרּ
 ,דלַעֿפ א

 .טשנֲעּבַעג סֶע טָאה טָאגסָאװ : הוהי וכרּב רשא
7 = .+ :₪4 \ 

 .י ש ש
 ךל ןתיו .חכ

 ןֶעַּבֶעג ריר טָעוװ טָאג ןּוא ,חכ
 םיהלאה

 לעמיה ןוֿפ יֹוהמ םָעד ןוֿפ םימשה לטמ

 ,ררָע רעד ןוֿפ ןעטײקניטעֿפ יד ןופ
 ןייוו ןוא ןרָאק עלוֿפ א ןיא :ׁשֹריִתְו ןֵנָּד ברו

 7א  ץראה יִנמשמּו
 "7 דפ

 ןענעיד ןֶעלַעװ ריד .טכ םימע ףודבעי טכ
 ,רעקלָעֿפ .
 ןעקּוּב ךיז ןֶעלֶעוו ריד ּוצ א ל ווחְתְשיו

 ;ןֶענָאיצַאנ םימאל
 רעב 0000000 ד יו ענייד רָעּביִא רַאה ַא רז ךיחֵאָל ריִבְג הָוָח

 ריר ּוצ ךיז ןעלַעװ ןֶעקּוּב ןּוא ָךל ווחתשיו

 ;רָעטּומ ןייד ןוֿפ ןהיז יד ךמא ינב

 ךיד ןעכּולפ סָאװ יד ךיררא
 : ןיאד

 טל (+ ןענַעז רורא

 0 ןעשנעּב סָאװ 0 ףיכרבמו
 ןא נז }

 זיִא (?



 .דימלתהו הרומה תרות 90

 טָאה קחצי עו ןוא 0 רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו .ל רששאב יהי
 טגירנֲעַעג חצי הֶּלַ

 ,ץבקעי ןעטנָּב = בקע תֶא ךרֶבָל
 זיִא בקע ;י רונ יג ןּוא | אב י אצי ךא יהיו

 ןעגנַאג עגסיֹורַא בקע

 . (  קחצי ינפ תאמ
 ,קחצי רַעטָאֿפ ןייז ןופ זנו א חח

 | ןיבא
. 0 , 

 | ןעמּוקעג רערורב ןייז ושעזיא | אב ויחא ושעו

 .טכַאי ןייז ןופ : ודיצמ

 ךיֹוא טָאה רע ןוא .א אוה םג שעיו .אל
 טבירָעגוצ = 75--

 | ,ןַעזייּפש עקַאמשעג םימעטמ

 וצ טכַארּבַעג טָאה רֶע ןּוא ויבאל אביו
 ,רַעטָאֿפ ןייז אז ד6 רזה
 ןייז וצ טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא ויִבֲאְל רמאיו

 : רעמָאֿפ
 יִבֲא םֶקָי

 ונב דיצמ לאי
 יי ד ול

 ךימ לָאז ַעלֲעַעְז ןייד בוא = ₪
 .ןעשנֶעּב : ףשפנ

 קחצי ול רֶמאֹּיַו .בל

 ןהעטשפיוא רעטָאֿפ ןיימ לָאז

 ס'ןהּוז ןייז ןוֿפ ןֶעסָע ןּוא
 ,טערפדליוו

 :קחצי רֶע ;טָאֿפ ןייז | ויבא

 ? ּוטזיב רֶעוװ הָתַא יִמ

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 ;טשרֶע ןייד ןיב ךיא| דף דג נא
 .ושָע ןהּוז רֶענֲערָאּבַעג :וׂשָע

 קָחְצִי דריו .גל
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 דַע הָלֹדְג הָדָרֲח

 טרָעמיצרַאֿפ זיִא קחצי ןּוא ,גל

 -- ןערָאװעג
 --- ,םינרֲעמיצ עסיֹורג ַא רהָעז

 דאמ
 2 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא רמאלו

 ,רֶענֶעי ןַער זיא רָע אוה אופא ימ
 ןעגנַאֿפעג טָאה רעכלַעו דיצ דצה

 טערפרליוו
 רימ טכַארּבֲעג (סָאר) טָאה ןּוא : אביו
 יזןצה

 סעלַא ןופ ּבָאה ךיִא ןּוא לפמ לכאו

 ,ןֶעסֶעגַעג . דרוש

 טגָאזעג םהיא ּוצ טָאה ,בל

 .זכ ,תרלות ,תישארב

 ,ןעמּוקֲעג טויּב ּוד רֶעדייֵא

 ?טשנַעּבעג םהיַאּבָאה ךיִא ןּוא

 ! ןייז ךיוא רֶע לָאז טשנֶעּבעג

 אובת םרטּב

 - וחברבאו
 :היהי ךורּב םַג

 וש משב .הל
 בא ירְִד תֶא

 טרעהרֲעד טָאה ושָע יוו

 ,רעטרֶעװ םרֲעטָאֿפ ןייז

 ןֶעירשֶעגסיֹוא רֶע טָאה קעציו

 רעטיּכ ןּוא סיֹורג א רהֵע "ר הָלֹדְג  הקעצ |
 ,יירשעג דאמ דע

 וצ טגָאז עג טָאה רֶע ןּוא .ויְָאְל רֶמאֹּיַו

 רַעטָאֿפ ןייז

 התְע הנו !

 !רָעטָאֿפ ,ךיוא ךימ שנֶעּב :יבא ינא םנ ינברב
 0 % ₪ יוד - *ןיי חי ש

 קא :טגָאועג טָאה רֶע ןּוא ,חל רמאיו .הל

 ןעמוקעג ויא רערּורּב ןייד הָמְרַמְּב ָךיִחָא אב
 ,(:ּורמַעּב טימ

 .ןעגָעז ןייד ןעמּונעגּוצ טָאה ןּוא = + ָךתכְרַּב חקיו

 :טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא ,ול רֶמאֹּיַו .ול

 ןעד ןעמ טָאה רַאֿפרַעד ן ומש ארק יִכֲה
 ,בקעי ןָעמָאנ ןיי ןַעֿפורעג = | בקע

 ןיוש ךימ טָאה רֶע לייוו הז יִנֹבְקִעַו
 ? טרַאנֲענסיוא לָאמ ייווצ | סימנפ

 טָאה טרוּבֲעג:טשרֶע ןיימ חקל יִתָרכַּב תא
 ,ןעמּונעגוצ רֶע

 טציִא ןוא

 גו ןיימ ןעמּונעגּוצ רֶע תכרב חַק .ןעגעו ןיימ ןעמּונעגוצ רֶע טָאה יתכרּב חקל

 :טנָאועג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 :טליטקנבאטינןעוטסָאה | יִלָתלַצָא אלה |
 ? ןעגְעו ַא רימ רַאֿפ !הֵכָרּב

 טרָעֿפטנעֶעג קחצי טָאה ול | קחצי עו .ול

 | | השק( השאה :וׁשָע ּוצ טגָאזעג ןּוא ושעל רמאיו

 רַאה ַא ראפ ריבג ןה

 טכַאמָעג םהיא ךיא ּבָאה ףל ויתמש |
 ,ריר רָעְּביִא |

 רֶערירּכ ענייז עלא ןוא  ויָחֲא לָּכ תֶאְו
 ןַעּבַענֶענּבָא םהיא ךיִא ּבָאה יל יתתנ

 .לצַא ןמ -- טנֲעלֶעגּבָא (? = .יירָערַאנסיוא (



 םיִדָבֲעַל
 ׁשרִתו ןנדו
 ִּתְבַמְ
 אופא הֵָלּו

 יי ושע רמאיו .חל

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,טכענק רַאֿפ

 ןייוו ןּוא ןרָאק טימ ןּוא

 :(:טגרָאזרַעֿפ םהיֵא ךיא ּבָאה

 טציִא ריד רַאֿפ ןוא

 ?ןהּוז ןיימ ,ןָאהט ךיא לָאז סָאװ

 טגָאועג טָאה ושָע ןּוא ,חל

 :רָעטָאּפ ןייז ּוצ

 עז ןייא רונ ןעד ּוטסָאה איה תַחַא הכרבה
 .יִבָא ָ

 נאם יִנְכרְּ
 יבא

 ולק וָׂשָע אשי
 :ָךָב
 יִבָא קֶחְצִ עו טל
 ןיִלָא רמאיו

 ראה ינמשמ הנה
 "די *

 ךבשומ הָיָה
 םימשה לשמו
 : לעַמ

 ףבְרח לעו 5
 = הת
 ךהָא תֶאו

 דירֵּת רֶׁשֲאַּכ הֶיָהְו

 ָתקַָפ
 רלע

 :הראָוצ לעמ
 ושע םמשיו .אמ

 בקי תא
 |  .ןֶע ערייל לעיֿפ טסעוו ּוד ןָעוו .ה .ד (? .טציטשֶעג (?

 + רַעטָאֿפ ןיימ

 ,ךיוא ךימ שנע

 ! רֶעטָאֿפ

 ןָעּביוהְעגפיוא טָאה ושָע ןּוא
 ,עמיטש ןייז

 .םנייוועג טָאה ןּוא

 טָאה רַעמָאֿפ ןייז ןּוא ,טל
 טרעֿפטנֲעעג

 :טנָאועג םהיִא טָאה ןּוא

 = ןעמײקגימַעֿפ ,הָעֹ
 ע רעד

 ,ץיזניזאוו ןייד ןייז עו

 לעמיה ןּוֿפ יֹוהמ םָעד ןוֿפ ןּוא

 .ןַעּביֹוא ןוֿפ

 טרָעווש ןייד ףיוא ןּוא ,מ

 ,ןָעְּבְעל ּוטסָעוו

 רֶעדּורּב ןייד ןּוא

 ,ןענעיר ּוטְסֶעוו

 ךיז טסעוו ּוד ןַעוװ רֶעּבָא
 0 ןענָאלקעּב וי

 ןַעֿפרַאװ ּבָארַא ּומסָעו

 ךָאי ןייז

 .ולַאה ןייד ןיֿפ

 טסַאהָעג טָאה ושָע ןּוא ,אמ
 ץ'בקעי

 .וב ,תדלות ,תישארב

 הֵברְּבַה לַע

1 

 ןֶעגַעז םעד רעּביא

 = טָאה .םהיִא ןַעכלַעוװ (םימ) ויִבָא וכרְּ רשא

 א ולב וש רֶמאֹּיו
 ובְרְקִי

 בָא לֶבֶא ימי
 הנְרַַאְ

 :יחַא .בֹקֲעַי תֶא

 הקברל דעו .במ

 ושע ירד תֶא
 לג נב
  הַלְׁשִּתַ

 קיל אָרְִתו
 ןְטָקַד הָנְּב
 וילא רמאתו

 ףיחא ושע הנה

 ָךָל םֶחַנְתִמ
 תַהְל |

 ינב הת 1 .נמ

 יב עמש
 םּוקְו
 ָךָל חַרְּב
 יִחִא ןֵבָל לא
 : הנרח

 ומע תבשיו .דמ

 יִדֶָא מ
 בושת רשא דַע
 :ָהיחָא תַמֲח
 בוש דע .המ

 ףיקֶפ ףַא
 מ

 .עמיטש ןיימ ּוצ רעה (1

 ,רָעטָאֿפ ןייז טשנֶעּבעג
 טכַארטעג ךיז טָאה ושע ןּ

 ,ןַעצרַאה ןיִא
 ןעמוקטנהָאנ ןֶעלַעוװ סֶע וא

 .ןיימ ןוֿפ גָעט;רֶעיֹורמ יד
 ,רַעמָאֿפ

 ןעגָאלשרעד ךיא לָעוו

 .בקעי רֶעדּורּ ןיימ

 - טלהָעצרַעד זיא סע ןּוא ,במ
 ן'הקבר ןַערָאװעג

 וׁשָע ןוֿפ רֶעמרָעוװ יד

 ,ןהּוז רֶערֲעסֶערג רהיא

 .  ,טקישעג טָאה יז ןּוא

 ן'בקעי ןַעֿפורעג טָאה יז ןּוא

 ,ןהּוז ןַערֶענעלק רהיֵא

 ;טנָאזעג םהיא טָאה יז ןוא

 שע רֶעדּורּב ןייד ,הָעְו

 = ריד ןֶענַעװ ךיז טסיירט
 (גנוניימ רעד םימ)

 .ןעגָאלשרעד ּוצ ךיד

 ,ןהוז ןיימ ,טציִא ןּוא ,גמ

 ,(1ךימ גלָאֿפ

 ,ףיוא הָעטש ןּוא

 ףיולטנא

 ןבל רֶעדּורּב ןיימ ּוצ

 / ןח ןײק
 ןעניואוו סלָאז ּוד ןּוא ,דמ

 םהיא יי
 ,(? םייצ ַעגינייֵא

 ןהָעגּבָא טָעוװ סָע זיב
 .ןרָאצ סרָעדּורּב ןייד

 ןהָענֹּבֶא טעו םָע זיב .חמ

 ןערהָאצ סרָעדּורּב ןייד

 ,ריד ןוֿפ
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 . ןֶעסעגרַעֿפ םָעוװ רֶע ןּוא חַכָׁשִו

 אט םהיִא טסָאה וד סָאּו 1ל תישע רֶׁשֲא תא
 ןעקיש ךיא לָעװ (ןאד) יתחלשו

 ןעמהִענ ךיד לָעװ ךיִא ןוא = םשמ ךיתחקלו
 .טרָאד ןוֿפ :

 ןערילרעֿפ ךיִא לָאז סָאװ רַאֿפ ם: ׁשֶ הֵמָל
 \ םכינש ןַעדייּב ךייַא

 7 7 +דָחֶא םֹוי
 טגָאזָעג טָאה הקבר ןּוא .ומ הקבר רמאתו .ומ

 : קחצי ּוצ | קָחְצי לא

 ןיימ גיסירדרֶעּביִא זיא .רימ ייחב יתצק
 ןֶעּבֲעל --: רוזס

 ?גָאט ןייֵא ןיא

 :תח ןוֿפ רֶעטכֶעט יד רֶעּבִא תח תונּב יִנְּפִמ

 ןעמהענ לָאז בקעי וא בֹקֲעיַחְק קל םִא
 יורפ ַא הֵׁשֲא

 ,תח ןופ רֶעמכֲעמ יד ןופ תח תונבמ

 ,עזיר יװ הָלֶאַּ

 ראל ןופ רֶעטכַעט יד |פ ץֶרַאָה תֹונְּבִמ

 ?ןֶעּבֶעל סָאר רימ זיא ּוצָאװ !םייַח יִל הֵּמִל

 .הכ

 ןָעְּפּורָעג טָאה קחצי ןּוא .א לֶא קחי ארק א
 ן'בקעי בקע

 ,טשנֶעּבַעג םהיא טָאה רָע ןּוא ותא ףרביו

 ,ןֶעלהָאֿפָעּב םהיא מָאה רָע ןוא והוציו

 :טגָאזַעג םהיִא טָאה רֶע ןוא ול רמאיו
 ןעמהענ טינ טסלָאז ּוד

 וורפ ןייק

 ! ןענּכ ןוֿפ רָעמבְעמ יד ןופ
 הָשֶא חקְת אל
 ןעֶנּכ תֹונָּבִמ
 ,ףיֹוא הָעמש .ב םוק .ב

 הָעג ףל

 םרַא ןדפ ןייק םֶרָא הָנְּדַּפ

 לָאּותּב ןוֿפ זיוה סָאד ןיִא לֵאותב הָתיִּב

 מא יִבֲא
 םֵׁשֹמ ְךֶל חקו

 ,רעמָאֿפ סרָעטּומ ןייד

 טרָאד ןופ ריד םהָענ ןוא

 .הב ,זכ ,תרלות ,תישארב

 יורפ ַא |  השא

 ןבל ּוופ רָעטְכָעמ יד ןוֿפ ןבל תֹונְּבִמ
 .רָעדּורּב סרָעמּומ ןייד יףפא יִחֲא

 טָאג רֶעגיטכַעמלַא רֶעד ןּוא .ג ידש לאו .ג

 ,ןַעשנַעּב ךיד טָעוו ךתא הרבי

 ןעכַאמ ךיד םָעוו ןוא | .ךרפוו
 ,רַאּבטכורֿפ 1
 ,ןערהֲעמרֶעֿפ ךיד טָעװ ןּוא ףבריו
 ןָעְרָעְוו טסָעװ ּוד ןּוא תייַה

 .רעקלָעֿפ ןּופ גנולמַאזרָעֿפ א :םימע להקל

 ןעּבְעג ריד טָעוװ רֶע ןּוא .ד ָךֶל ןתיו ד

 --- ,םהרבַא ןיֿפ ןָעגְעּז םעד םַהָרְבִא תַּכְרִּב תֶא

 ריד ל
 ןֶעמַאז ןייד וא רול
 . ,ריד טימ ךתא

 ןֶעּברֶע טסלָאז ּור (םּוא) ְךְֵּׁשרְל
 ןייד ןוֿפ דנַאל סָאד ףירנמ ץֶרֶא תא

 ,ךיז ןעמלַאהֿפיוא
 ןַעּבֲענעגּבָא טָאה טָאג סָאװ 0 םיִהֹלֶא ןֵתָנ רֶׁשֲא

 .םהרבַא ּוצ ; םֶהָרבֲאְל
 .יעיבש

 ?קָעװַא טָאה קחצי ןּוא .ה 3 קָחְצִי חַלְׁשִּיַו ה
 ,ץבקעי טקישֶעג בקע תֶא

 ןייק ןעגנַאגעג זיא רֶע ןּוא םרא הָנדפ ליו
 םרַא ןדפ ₪ עי
 ןבל לא

 ןהוז רד יַּמַרֲאָה לֵאּותּב ןֵּב
 הָקבר יִחֲא
 .ושע ןוא בקעי ןופ רעטומ יד :ושעו בקעי םא

 ,ןהָעזֲעג טָאה ושָע ןוא הו ושע אריו -ו

 טשנֶעּבעג טָאה קחצי זַא |י 5 קָחְצְי רב ִכ
 ץ'בקעי בלע

 ןבל ּוצ

 רעד לַאּותּב ןוֿפ
 ,ימרא

 ,הקבר ןוֿפ רַעדּורּב רעד

 םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 קישֲעגקַעוָא

 ,םרַא ןרּפ ןייק

 ותא חֶּלִׁשְו

 םֶרֶא הָנְדַּ
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 טרָאד ןוֿפ ךיז ןעמהָענ ּוצ םשמ ול תַחְקִל

 . יורֿפ א השא

 ,טשנֶעּבעג םהיא טָאה רָע ןָעוו ותא וכְרַבְּ

 ןעלהָאֿפַעּב םהיא רֶע טָאה וילע וציו

 : סעדנעגלָאֿפ רמאל

 ןעמהענ טנ טסלָא יה | השא חקת אל
 יורפ ןייק זוכר -

 .ןענּב ןוֿפ רֲעטכֶעט יד ןיפ . ןַענּכ תונבמ

 ריטפמ

 טרעהעג טָאה בקעי ןוא 3 בקע עמשיו 0

 רַעטָאֿפ ןייז ויבֲא לא

 ,רעטומ ןייז ןוא מא לָאו

 ןייק ןעגנַאנֲעג זיא ןּוא ;
 --- ,םרַא ןדּפ

 ושע א ארי .ח ,ןהָעזֲעגנייַא ושע טָאה ח

 ןעַנּכ תונּב תֹועְריִּכ

 יָא קֶחּצִי יִניֵעְב
 ושע ְךֶליַו ט
 לאָעְמְׁשִי לֶא

 תַלֲחַמ תֶא חק

 ןענּכ ןוֿפ רָעטכַעט יד זַא
 עטכעלש ןענֶעז

 .רָעמָאֿפ ןייז ןופ ןעגיוא יד ןיא

 ןעגנַאנעג ושָע זיא .ט

 לאעמשי וצ

 ,ן'תלחמ ןַעמּונֲעג טָאה רֶע ןוא

 לאעמשי ןוֿפ רָעטכָאמ יד לאָעַמְׁשי תב

 ,ןה'ז ס'םהרבַא םֶהָרבֲא ןֵּב

 ,רעטסַעװש תויבנ תֹויְבִנ תוחא

 (ערָעדנא) ענייז רֶעסיֹוא | ויִׁשֵנ לע
 ,ןֶעיֹורֿפ

 .יורפ ַא רַאֿפ ךיז ּוצ  ֲֵׁאְל ול

 .י- ב ,א יכאלמ :הרטפה

 ,אֵצָיַו
 ;םיֹורַא זיא בקעי ןוא =  בֹקֲעַי אי .י
 ןעגנַאגעג ,עבש רַאּב ן עבש ראּבמ

 .ןרח ןייק ןעגנַאנעג זיא ןוא הנח לי
 םֹוקַּמַּב עַגפיִו .אי 1 עֿפָארטַעגנָא טָאה רֶע ןּוא .אי

 ר 'נַא +7 הק

 .ןעמּוקֲעגנָא ,טנָעגענאב (+

 98 .חכ ,אציו ,תדלות ,תישארב
 א

 טרָאד טָאה רֶע ןּוא םש יו
 .טגיטכֲענעגרֶעּביִא וי + ול זמ
 ?רָעטנּוא זיא ןוז יד ליוו + שמשה אב יּכ

 ,ןַעגנַאגַעג וי
 ןַעמּונַעג טָאה רֶע ןּוא הקו

 םוקמה ינבאמ
 ויתשארמ םשיו

 ,טרָא םָעד ןופ רָענייטשידןּופ

 טכַאמָעג ךיז טָאה רֶע ןוא

 ,םנַעּפָאקוצ ןייז

 טנעלַעג ךיז טָאה רֶע ןּוא בכשיו

 .טרָא סַעְנָעי ףיוא :אּוהַה םוקמב

 ,טמיֹורטעג טָאה רֶע ןוא .בי םלחיו .בי
 רעמייל א סָאד םֶלִס הֵּנִהְו

 דרָע רֶעד ףייא טלֲעטשעג זיא הָצְרַ במ

 ץטיּפש רהיא ןוא ושארו

 ,לעמיה ן'זיּב טכיירגרֲעד | .המימשה עיִגַמ

 עלעגנַע םָעמָאג ןּוא יֲִאָלַמ המה
 א | | יחל

 ּבָארַא ןוא ףיֹורַא ןהעג : ןב םיִדְריו םילע
 רהיא ףיוא

 = ,הַָז ןוא גו הגה .גי

 םהיִא (ירָעּביִא טהָעמש טָאנ  ויָלָע בַצְנ הוה
 : טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ,טָאנ ןיב ךיא הוהי יִנֲא

 רַעמָאֿפ ןייד ןופ טָאג רעד ֶהָרְבַא י יְִלֶא
 םהרבַא ףיִבֲא

 } קחצי ןוֿפ טָאג רַעד ןּוא קחצי יהלאו

 דנַאל סָאד ןיראה
 ]ל דע

 ₪ - : א . .. ₪ ו סגעיל ּוד ןַעכלַעװ ףיוא בֶכֹׁש הָּתַא רֶׁשֲא

 יד ןעּבעגקַעװא סֶע ךיִא לָעוו פז הננתא ל

 = .ןעמַאז ענייד ןוא ער
 9 םָעוו ןעמאז ןייד ןוא .די ךַערז היה .דו

 ע רֶער ןופ ביוטש יוו ץֶראה רֲַעַּ

 יירכסיוא ךיז טסָעו ּוד ןּוא רִצ רפו

 .םהוא יב (1
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 הָמְדְקְו הָּמִי

 הבנו הו
 ב ּכְרִַּ

 טייז:ןַעגרָאמ ןּוא דנָעווָא ךָאנ

 .טייז:ןעדיז ןּוא?ןעדרָאנ ךָאנ

 טשנעּבעג יִעְלָעוו סֶע ןּוא
 ריד ךרּוד ןָערָעו

 רע ןופ רֶעטכֶעלשֶעג ַע |הָמְדֲאָה ' | רעד ןוֿפ רעטכעלשעג עלַא תחפשמ לֵּכ חפשמ לֵּב

 ..ןעמַאז ןייד ךרוד ןּוא = דער

 ,ריד טימ ןיּב ךיִא ןּוא .יט .ָךָּמִעיִבֹנָא הֵּנְִו .וט
 ןעמיה ךיד לָעװ ךיא ןּוא ָךיִּתְרַמְׁשּו

 ,ןהָעגטסֶעו וד ואווםוטעמוא | ךלת רֶׁשֲא לַכְּב
 ?קירּוצ ךיד לָעו ךיִא ןּוא .ךיתבישהו
 ןעגנירב = | אה 7 דע
 ,דנַאל סָעזיד ןיִא תאֹזַה המדאה לֵא

 ףינ ךיד לָעוו ךיא ה | | ָךְבעא "אל יּכ
 ואל ווב

 ןָאהמעג ןַעּבָאה לעוו ךיא זי יתישעסַארשאדע

 ריד ּבָאה ךיא סָאװ (סָאד) :ליִרַּבּדרְׁשֲאתִ
 .טרֶערָעג ו

 ךיז טָאה בקעי ןוא ופ בֹקֲעי ץקייו .זמ
 .טכַאוורָע | . 7
 6 ,ףָאלש ןייז ןופ ותנשמ

 : טנָאזְעג טָאה ןּוא רמאיו

 ,ךילקריוו ןכא

 ָאד זיִא טָאג הוהְי שי

 ,טרָא ןעזיד ןיא הזה םֹוקֵּמַּב

 .טסּואוועג טינ ּבָאה ךיא ןוא :יִתְעַדְי אל יִבֹנֲאְו

 טעטכריֿפעג טָאה רֶע ןּוא זי ארייו .וי

 :טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ! טרָא רעד זיִא ךילקֲערש : םוקָּמַה אָרֹונ הַמ
 הזה

 סרָעדנַא טינ זיִא סָאד " הז ןיִא

 .זיֹוה:סעטָאג יװ  םיִהלֲא תיֵּב םִאיִּכ
 רעיומ רַעְר זיא סָאד ןוא :םימשה רעש הזו

 .לָעמיה ןוֿפ צד 97 רש
 :פיוא זיא בקעי ןוא חי בקעי םֵּכְׁשִיו .חי

 ןענַאטשַעג \ | -
 |  ,הירֿפ רעד ןיא רֶקּבַּב

 ןייטש םָעד ןַעמּונעג טָאה ןּוא ןְבאָה תֶא חק

 .חכ ,אציו ,תישארב

 טָאה רֶע ןעכלעוו ןיֿפ םש רֶשֲא
 ,םנָעּפָאקוצ ןייז טכָאמָעג ויתשארמ

 םהיִא ןופ טָאה רֶע ןוא הָבְצַמ ּהֵתֹא םשיו
 ,ןייטש?קנייר ַא טכַאמעג

 לייא ןֶעסָאנֲעג טָאה רֶע ןוא ןמש קו

 .ץטיפש ןויז ףיֹוא : השאר ל

 ןעֿפורַעג טָאה רֶע ןּוא .טי ארקיו .םו

 טרָא עי ןופ ןַעמָאנ ב אמ תֶא

 } לֶא תי לא תב

 רֲעּבָא םֶלּואְו

 רע מב רעד (ןעוועג זיִא) זּול ריִעָה םֵׁש זול
 מדָאטש רער = י : : הנשארל

 ךיז טָאה בקעי ןּוא .כ רֶדנ בקע !י רדיו .כ
 (:רדנ ַא ןעּבעגעג יזא מאל

 ןייז עו טָאג ביוא םיִהלא הָיְהְי םִא

 רימ םימ יִדַּמע

 ןעמיה ךימ טָעװ ןוא ינרמשו

 ,גָעװ םָעד ףיוא הֶּזַה ךרדב

 , הָעג ךיא סָאוו ךלוה יכנא רֶׁשֲא

 ןַעּבֶעג רימ טָעװ רֶע ןּוא יל ןתנו

 ,ןַעסֶע ּוצ םיורב לֹכֲאְל חל

 ,ןעריײלקּוצנָא דיילק ַא : : שּבלְל דג

 ךיז לָעװ ךיא א .אב שב יתבשו .אב
 ןערעירפ ןיִא ןערהָעקקירּוצ

 -- ,זיוה סרָעטָאֿפ ןיימ ןיא יבא תיֵב לא

 רימ ןייז טָאנ טָעוו יט הוה היה

 , טָאג א רַאֿפ : םיהלאל

 ,ןימש רעיד ןוא -ג: תאֹּזַה ןְבֶאָהְו .בכ
 םכַאמָעג ּבָאה ךיא ןָעְכלֶעוו הָבצַמ יתמש רֶשֲא

 ןייטשיקנייד א רַאֿפ
 ,זיֹוה:סָעטָאנ ַא ןייז םָעוו םיִהֹלֶא תיֵּב היה

 ענג רומ טא יל ןֵּתִּת רֶׁשֲא לכו וד סָאװ סָעְלַא ןיֿפ ןּוא

 לייט עטנהָעצ ַא ְךיִא לָעװ ;ךל ונרשעא רשע
 .ריד ןֶעּבַעג

 .גָאזוצ א (}



 .ינש

 וילְגר בקָעיאשיו א
 לכה"

 ליו
 ;םֶדָק יִנְב הֶצְרַא
 איו ב
 ֶדֵּׂשַּב רֶאַב הֵּנְ
 |  הֶצֶ
 ןאצ יֵרְדָע השלש
 ָהילָע םיִצְבִ
 איהה ראּבה ןמ יּכ

 םִרְלָה וקשי
 הָלדְג ןֵבֶאָהְ
  רֶאְּבַה יפ :

 המש ופסאְנְו <

 םיִרְדַעַה :

 בָאָה תֶ ול
 ַאְבַה יִּפ לַעַמ
 ןאצה תֶא ּוקְׁשִהְו

 ןְבָאָה תֶא ּוביִׁשֲהְ
 רֶאְּבַה יִּפ לע
 : המלמל
 0 םֶהָל רֶמאֹּיַו .ד

 ( בקע
 םתַא ןיאמ "הא
 / מאמו

 :ונְָנא ןח
 םֶהָל רמאיו .ה
 ןבל תֶא ֶּתְעַדיַה
 רוח ןֶּב
 ורמאיו
 : ונעדי
 ןוצ ר

 הרות

 .םכ
 :פיוא (ךיז) טָאה בקעי ןּוא .א

 סיֿפ ענייז (ףיוא) ןנ ביו
 גאנג \ זיִא ןּוא

 יד ןוֿפ דנַאל סָאד ןיא
 .עשידנעלנַעגרָאמ

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןוא -ב

 ןֿפיֹוא זיִא ןֶענּורּב א סָאד
 דלעֿפ

 (ןֶענעז) טרָאד ןּוא

 ,ףָאש ןַעדרָעה יירד

 ,םהיִא ןֶעּבֲעַל ןעגיל (עכלעו)

 ןענ נורּב םָענֶעי ןוֿפ ןֶער
 יד ןעקנירטנָא ייז ןעגעלֿפ

 ,ןַעדרעה
 רעסיֹורגַא

 םָע
 .ןענורב |

 ןעגעלֿפ ןעטרָאד זַא ןּוא .ג
 ןערע וו טלָעממ רע 5

 ,ןָערְרָעה ַעלַא
 ןעלקײקּבָארַא ייז ןֶעגֶע 8

 ןיימש םָעד =
 ,ןענורב ןוֿפ גנּונֲעֿפָע רעד ןוֿפ
 ןעקנירטנָא ןֶעגֶע ץלֿפ יז ןּוא

 ,ףָאש יד
 ,ןענּורב ןופ גנּונֲעפִע רעד ףיוא ןײמש םָעד = | ןעגעלקירוצ ןעגָעלֿפ ןוא

 .טרָא ןייז ףיוא

 זיא ןיימש רעד ןוא

 ופ גנונֲעֿפע יד ףיוא

 ייז וצ טָאה בקעי ןּוא .ד
 :טגָאזעג

 טייז ןַענַאװ ןוֿפ ,רֶעדירּב
 ? רהיא

 : טגָאועג ןַעּבָאה ייז ןוא

 .רימ ןענעז ןרח ןזפ

 יז וצ םָאה רע ןוא .ה

 : א = ןבל היא טנַעק

 ? ןהּוז ס'רֹוחנ

 : טגָאועג ןַעּבָאה ייז ןוא

 .ןַענעק רימ

 99 ..טכ ,אציו ,תישארב . די מ גלה הו הרו בה }

 :טגָאזַעג ייז וצ טָאה רֶע ןוא .ו םֶהָל רמאיו .

 ? דנוזעג רֶע זיא "דל סלה

 : טגָאזֲעג ייז ןָעּבָאה ורמאיו

 . דנּוזַעג זיא רֶע םולש

 רעטכָאמ ןייז ,הא ןוא [ 3 לחר נו
 טמּוק לחר | האב

 .ףָאש יד טימ ןאצה םע

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא -ז רמאיו ו

 לֹודּג םֹויַה דוע ןח

 תע אל
 הנקמה דפ

 ,םיֹורג ךָאנ ךָאד זיא גָאט רֶעֹד

 ,טויצ ןייק ט טונ זיא םסַע

 טלָעמַאזרעֿפ לָאז היֿפ יד סָאד

 ,ןֶערֶעוו
 ףָאש יד ןָא טקנירמ ןאצה וקשה

 .טרָעטיֿפ ,טהָעג ןוא רע ר וכל

 : טגָאזַעג ייז ןַעּבָאה .ח ורמאיו .ח

 ,טינ ןָענָעק רימ לכונ אל

 טינ ןָעלֶאּ סָע ויּב | ופסאו רשא דע
 רָעוו טלעמ םַאזרָעֿפ זה

 : ,ןעדרעה עלא םיִרָדַעַה לָּ

 ןעלקײקּבָארַא טָעו ןעמ ןוא ןבאה תא ּוללו
 ןיומש םָעד -- \ /

 ,ןנורב ןוֿפ גנּונֶֿפֶע רֶעד ןופ | ראָבַה יִּפ לַעַמ

 ; ןאצה ּוניקשהו
 רֵּבַדְמ ּוּנְדֹוע .ט

 ןעקנירטנָא ןֶעלֶעוו רימ ןּוא
 .ףָאש יד

 םפע ,ייז טימ ךָאנ טדָער רֶע ט
 ןעמוקעג זיא לחר וא חַאַּב לָחְר

 ,ףָאש יד טימ ןאצה םע
 , רַעמָאֿפ רהיֵא ייב סָאװ יִבֲאְל רשא

 .ןיטריה ַא זיא ז עד :איִה הער ֵ

 ,ןֶעוועג זיא י יהיו .

 בקע האר רֶׁשֲַּ

 ןבל תב להר תא

 ןהָעורֲעד טָאה בקעי יוו

 ןבל ןוֿפ רעמבָאמ יד ן'לחר

 ,רעדּורּב םרָעטּומ ןייז מא יהא

 ןבל ןוֿפ ףָאש יד ןוא ןבל ןאצ תאו
 צ 9 += }

 ,רעדורב סרעטומ ןייז וא יהא
 ' ג * יב



 תרות 96

 ןעגנַאנעגוצ בקעי זיִא בקעי שגיו
 .טלעקײקענּבָארַא טָאה ןּוא ןבאה תא לניו
 ןייטש םִע < ןלש+ . 5; רעד

 ןוֿפ גנונעֿפֶע רעד ףיֹוא ןופ - ראבה יפ לעמ
 ,ןַענּורּב יי 6 9 0

 יד ןַעקנּורטַעגנָא טָאה ןּוא
 ןבל ןוֿפ ףָאש

 .רֶעדּורּב םרֲעטּומ ןייז

 ןֶבָל ןאצ תֶא קשו
 'ִּא יִחֲא
 בקעי 2 .אי

 טסּוקֲעג טָאה בקעי ןּוא טו י קשיו
 ,ץלחר לחרל

 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןו ולק תֶא אשיו
 עמיטש ןייז

 .טנייווֲעג טָאה ןּוא .ְךֵבֵיו

 טְלֲעצרעד טָאה בקעי ןּוא | ד בקע רֶּגיַו בי
 ,ןילחר לַחְרְל

 וה ָהיִבָא יִחָא
 אוה הקבר ןב כ
 רו
 :ָהיִבָאְל דתו
 ה.
 ןָבְל משב
 בקע עמש תֶא

 םרָעטָאֿפ רהיא זיִא רֶע זא
 רֶעדּורּב

 .ןהּוז ס'הקבר זיא רֶע זַא ןוא

 ןעֿפָאלַעג זיא יז ןּוא
 רהיִא טלהֲעצרַעד טָאה ןּוא

 .רַעטָאֿפ

 ,ןֶעוועג זיא ,גי

 טרֶעהרֲעד טָאה ןבל יוו

 בקעי ןָעגָעוו שכירכַאג יד

 ,ןהּוז ס'רָעטסְעווש ןייז ותחא ןֵּב

 םהיִא ןְעֿפָאלעג רֶע יא | ןתארקל ץריו
 ןַעגעקטנע 0 . שןצה

 םהיא טָאה רֶע ןּוא ול קָּבחיו
 טמרַאעגמוא

 ,טסּוקֲעג םהיֵא טָאה רֶע ןוא = ל קשניו

 ותיּב לא והאיביו

 ןֶבָלְל רָפסיו
 םירבדה לכ תא
 : הלאה ו-

 ןבֵל ול רֶמ ְבאיַו .די

 ירשבוימצע ךא
 התא
 ב

 ?נײרַא םהיא טָאה רֶע ןּוא
 .זיוה ןייז ןיא טכַארּבַעג

 ן'ןבל טלהֲעצרעד טָאה רֶע ןּוא

 .(' ןֶעטכישעג עלא ןעזיד ||

 םהיִא ּוצ ןבל טָאה ,די
 : טגָאזעג

 יב ןיימ אל טזיּב ּוד
 .שײלֿפ ןיימ ןוא

 .ןַעכַאז (1

 .םכ ,אציו ,תישארב .דימלתהו הרומה

 טניואוועג טָאה רֶע ןּוא ומע בשיו
 םהיא יה ..

 .םייצ טַאנָאמ א ; םימי שרח
+ + .?\ 

+ , 

 טגָאזעג טָאה ןבל ןוא .וט)  ןֶבָל רםאיו .ט
 : בקעו ּוצ : בקָעיל

 ןיימ טזיב ּוד זַא ןָעד ּוצ
 רעדּורּב

 ? טסיזמּוא ןענעיד רימ וטסֶעוו <

 הָּתַא יִחָא יִכֲה

 נח יִנּתְדַבֲעו
 יל הדיג
 :ךֶמרְבְשמ הַמ
 ייווצ טָאה ןבל ןּוא וש( תש בל ₪

 : רֶעטכָעט | תונב

 האְל הָלֹדְַּה םש
 ןוא :לחר ה 0

 רימ גָאז

 ? ןיול ןייד (ןייז לָאז) סָאװ

 ערעסערג רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד
 ,הָאל זיא

 רעד ןוֿפ ןַעמָאנ רֶעד
 .לחר - .ערענעלק

 הָאל ןיֿפ ןְעגיֹוא יד ןּוא וי תוכרה אל יניעו <
 ,עבַאװש ןֶענֶעז

 ןֶעווֲעג זיא לחר רֶעּבֶא הָתיֵה לח

 טלַאטשעג ןיִא ןעש רַאְת תַפ

 .ןהָעזסיֹוא ןיא ןַעש ןוא :הארמ תַּפיְו

 .ישילש

 טּבעיִלעג טָאה בקעי ןּוא .חי בקע ב האי .חי
 ן'לחר | לר תא

 : טגָאוַעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 ןענעיד ריד לָעװ ךיא ָךֶדָבֲעא

 רהָאי ןַעּבעיז םינש עבש

 כ לח
 : המק

 ןָבָל רֶמאֹּיַו טי
 ֶל הָתֹאִּתִּת בוט
 ּהָתֹא יִּתִּתִמ
 .רָחַא ׁשיִאְל
 ידע הְָׁש

 ו "לירריפפפו "ליל

 ךעטכָאט ערָענעלק ןייד רַאֿפ
 לחר

 :טגָאזעג ןבל טָאה טי

 ,ריד יז ךיִא ביג רֶעסֶעּב

 ןַעּבעג יז לָאז ךיִא רֶערייַא

 | ,ןַאמ רַעדְנַא'ִנַא ּוצ

 .רימ .ייּב (+ ּביילּב

 .ץיז (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 בקע רבעי .ב
 לחרב

 סנש עבש
 ינעְב וי
 ידֶָא ימי
 הָתֹאֹותָבֵהַאְּב
 בקע קעי רמאיו .אכ

 בל לֶא
 ישא תֶא הָבָה
 מי ּאְָמיִּב
 ָהיֶלֵא ָאֹבֲאו

 טנעירעג טָאה בקעי ןּוא כ

 ץלחר ראפ

 ,רהָאי ןֶעּבעיז

 ןיא ןעווֲעג ןענעז יז רַעּבָא
 ןעגיֹוא ענייז

 געמ ַעגינייֵא .יוו

 .רהיִא ּוצ ַעּבעיל ןייז ךרּוד

 טגָאזעג טָאה בקעי ןוא אב

 | : ןבל ּוצ

 ,יורפ ןיימ (רימ) ביג

 ןענָע 6 געמ עניימ לייוו
 ,ןָערָאװַעג ליֿפ

 .רהיא ּוצ ןעמּוק לָעוו ךיא ןוא

 טלעמַאזרָעֿפ טָאה ןבל ןוא .בנ

 קמה 3 ישא לָכתֶ

 !הָּתְׁשִמ שָעיו
 ברעב יחיו ג
 וב הֶאָל תֶא חו
 וילא התא אביו

 :ַהיִלֶא אביו
 ּהָל ןבל ןתיו .רכ

 ותְחּפְש הֵּפְלִז תֶא

 :הָחְפש ותב הָאְלל |

 רקּבב יִהיִו .הכ

 הֶאְל איִה הִָּהְו
 בל לֶא רֶמאֹּ
 יל תישע תאז המ

 יתדבע חרב אלה

 מ
 ןא  יִנְתּמִר המ

 ,טרָא םָעד ןוֿפ ןעשנעמ 0

 ַא טכָאמָעג טָאה רֶע ןּוא
 .טיײצלהָאמ

 דנֲעװָא ןיִא ןּוא .גכ

 ןייז ןעמּונעג רֶע טָאה
 הָאל רעמכָאמ

 טּכַארּבעג יז טָאה רֶע ןּוא
 ,םהיא ּוצ

 .רהיִא ּוצ ןעמּוקֲעג זיא רָע ןוא

 רהיִא טָאה ןבל ןּוא ,דכ
 ןֶעּבַעגעג

 ,הפלז טסנעיד ןייז

 סלַא הָאֹל רַעטכָאמ ןייז ּוצ
 .טסנעיד = |

 הירפ רעד ןּוא

 (רֶע טהָעז)
 - !הָאל ויִא יז סָאר

 ןיא ,הב

 :ןבל ּוצ טגָאזעג רַע טָאה

 רימ סָאד ּוטסָאה סָאװ
 ? ןָאהטעג

 3 ךיִא ּבָאה ן'לחר רַאֿפ
 טנעידָעג ריד

 רימ וטסָאה םּורַאװ
 ? טרַאנֲעג

 .ךַאמּבָא ןוֿפ גָעמ יד (

 .םכ ,אציו ,תישארב 1 שנ"

 :טגָאוַעג ןבל טָאה ,ונ

 ןָאהמַעג טינ יֹוזַא טרָעװ סע
 ןֵבָל רמו .ּוכ

 ןֵב הֶׂשֲעַי אל
 נְמוקְמִּ
 הריצה תת
 :הָריְִבַה יל

 תאז עב אֶל
 ָל הָנּתִנ
 תאז תא םָ

 הרבעב

 ןֶענעיר רימייּב טסָעוו ודפָאוו יִדַּמִע בעת רֶׁשֲא

 םינש עבש דֹוע
 ;תֹורְחֲא 7

 יֹזַא טָאה בקעי ןּוא .חכ ןֵּב בקע שע יו .חכ
 ,ןָאהמענ

 ,טרָא רעזנּוא ןיִא

 ערעגניִא יד ןֶעּבֲעג ּוצ

 .ערָעטלָע רֶעד רַאֿפ

 (םייצכָאה) יד ליֿפרָעד ,ּוכ
 (:עזעיד ןוֿפ ךָאװ

 ןַעּבַעג ריד ןֶעלֶעוװ רימ ןּוא

 עזיד ךיוא

 ,טסנעיד םָעד רַאֿפ

 .ןערהָאי ערָעדנא ןֶעּבעיז ךָאנ

 יד טליֿפרַעד טָאה רע ןוא תאו עבֶׁש אלו
 ,עזיר ןוֿפ ךָאװ

 םהיִא טָאה רֶעֹנֶעי ןוא
 ןעּבעגַעג

 -- לחר רָעטכָאמ ןייז

 ול ןתיו
 תב לחר תא

 : השאל ול

 ןבְל ןתיו .טכ

 ותב לֶחְרְל

 ותחפש הָהְלִּ תֶא
 ] ָּפְׁשִל ל הל
 ךיוא ןעמוקעג זיא רָע ןוא .ל לחר לֶא םַג אביו :

 הר וצ

 .יורפ א ראפ םהיא

 ןעּבענעג טָאה ןבל ןּוא  ,טכ

 רָעטכָאמ ןייז ץלחר

 -- ההלּב טסנעיר ןייז

 טסנעיד סלַא רהיא ּוצ

 ךיוא ץלחר טָאה רֶע ןוא לָחְר תֶא םַג בָהֶאיו

 בעל ,ץ'הָאל יװ רהָעמ הֵאָּלִמ

 םהיֵא יב טָאה רֶע ןּוא ומע רבעְיו

 םנעידע םיִנָׁש עבש דוע
 .רהֶאי ןַעּבעיז ַערֶעדנַא ךָאנ ;תֹורחֲא

 הָוהְי אֵרּיַו .אל

 האל הָאּונְׂש יִּכ

 ןהָעזֲעג טָאה טָאג ןוא ₪3

 ,(?טסַאהְעג זיא הָאֹל סָאד

 .טּבעילַעג רֶעגינייוו (
1 

 .הָאל ןּוֿפ (!
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 ּהָמְהְר תֶא הַּתְפִַּו
 : הרקע לֶחָרְו
 הָאָל רַהֵּתַו .בל

 ןּב דל

 ןבּואְרֹומְׁשאָרְקִתַו
 הרמא יּכ

 הָוהְי הֶאָר יב

 : ישיא ינבַחאי
 דוע רו .גל

 ןֶּב דֶלּתַו
 רמאתו

 הוהי ץַמָׁשיִּ
 יָא הָאונש יִּ
 הֶז תֶא ג יל ןֶקִיו
 ומְׁש ארו

 י ןועמש

 דוע רהתו .דל

 ב דֶלתַו

 = ײמ אַ

 םעפה הָּתַע

 יא יִשיִא הָוָלי
 ול יתד יִּכ

 םיִנֵב השלש
 ןכ לע

 : יול ימש ארק
 דוע רה .הל

 ןּכ דֶלתַו
 רֶמאֹּתַו
 םִע נפה

 .דימלתהו הרומה תרות

 רהיֵא טני עג רֶע טָא |₪
 ;ּבייל:רָעטּומ-

 .רַאּבטכּורֿפנּוא זיִא רֶעּבָא לחר

 רעגנַאװש זיִא הָאל ןּוא .בל
 ןערָאװעג :

 ,ןהוז א ןַערָאּבֲעג טָאה יז ןוא

 ןייז ןעֿפורעג טָאה יז ןוא
 ,ןבּואר ןעמָאנ

 :טנָאזַעג טָאה יז לייוו

 ןהָעוֲעג טָאה טָאג

 ,דנֲעלע ןיימ

 טציא םּורָאװ

 .ןַאמ ןיימ ןַעּבע יל ךימ טָעוו

 רַעדיװ זיִא יז ןוא ,גל
 ןַערָאװַע עג רעגנַאװש

 ,ןהוז א ןֶערָאּבע ;ג טָאה יז ןוא

 : טגָאזַעג טָאה יז ןּוא

 ,טרֶעהָעג טָאה טָאג לייוו

 ,טכַאהֲעג ןיב ךיא סָאד

 .ןַעּבֶעגעג רימ רֶע טָאה
 ,ןעזעיר ךיוא

 ןייז ןַעֿפורעג טָאה יז ןּוא
 .ןועמש ןַעמָאנ

 רָעדיװ זיִא יז ןּוא .דל
 ןערָאװעג רֶעגנַאװש

 .ןהוז א ןֶערָאּבַעג טָאה יז ןיא

 : טגָאזָעג טָאה יז ןוא

 ,לָאמסָאר ,טציִא

 ןעסעילשנַא ןאמ ןיימ ךיז טעו
 ,רימ ּוצ

 ןַערָאּבַעג םהיֵא ּבָאה ךיִא לייוו
 ,ןהיז וירד

 םּורַאד
 ןייז ןַעֿפּורעג רֶע טָאה

 .יול ןַעמָאנ
 רָעדיװ זיא יז

 ןערָאװעג רַעגנַאװש == |
 ,ןהוז א ןֶערָאּבֲעג טָאה יז ןּוא

 :טנָאזֲעג טָאה יז ןוא

 לָאמסָאד

 ןוא הל

 הָוהְי תֶא הָדֹוא |

 .ל ,טכ ,אציו ,תישארב

 ;טָאג ןַעּביֹול ךיא לָעוו

 לע
 ןעמָאנ ןייז ןַעֿפרַעג יז טָאה הָדּוהְ ומש הֶאְרְק

 .הדוהי

 (1 טרהֲעגֿפיֹוא טָאה יז ןּוא תדלמ רמעתו
 שן שי =

 .ןֶראּבֲעג ּוצ
 ל

 ,ןהָעזֲעְג טָאה לחר וא .א  לֶחֹר ארו .א
 ןֶערָאּבַעג טינ טָאה יז סָאד בֶקָעיִל הדל אל יִּ

 ,ןבקעי רַא 'לחר אנו
 רהיִא (*טָעריינֲעּב לחר טָאה יי טד 7

 התחאב

 םּורַאד

 ; רעטסַעװש

 : בקעי ּוצ טגָאזעג טָאה יז ןוא בלי לא רֶמאֵּתַו

 םינָב יל הָבָה
 ןיא םאְו
 יבא הָתמ
 3 = בֹקֲעַי ףַא רחיו .ב

 רעדניק רימ ביג

 ,טינ ּביֹוא ןוא

 .ךיִא ּברַאמש

 טנֶערּבעג טָאה סע ןּוא
 | 77 ,לחר ףיֹוא לֵחַרַּב רָאצ ס'בקעי |

 : טנָאזְעג טָאה רֶע ןוא רמאיו
₪ 

 סעטָאג ףיוא ןַעד ךוא ןיב ם הלא תַחַתֲה
 ,עלעטש יִבֹנֲא

 ןֶעדעימרָעֿפ טָאה רָעְכלָעו ךֹּכִמ ענמ רשא
 ריד ןוֿפ

 , == = ? מבּורפ;סעבייל : ןטב ירפ

 : טגָאזעג טָאה יז ןּוא .ג רֶמאֹּתַו .ב

 ;ההלּב טסנעיד ןיימ זיא ָאד הָהְלִב יִתָמֲא הנה

 היא אב

 יִכְרב לע דָלַתְ
 יכנא םַנ הָנָּבִאְ

 רהיִא ּוצ םּוק

 ףיֹוא ןֶערָאּבעג טָעוו יז ןּוא
 ,עינק טניימ

 טיֹוּברֶע ךיוא לָעװ ךיא ןּוא

 ר .(?רהיִא ךרּוד , הָּנִּכִמ

 ןֶעֹּבֶעגַעג םהיֵא טָאה יז ןוא .ד ול ןֵּתִתַו .ד

 ההלב טסנעיד רהיִא הָתָחַּפְׁש הָהלִּב תֶא

 ,יורֿפ א ראפ ' חַשֶאְ

 .ןַעווַעג אנקמ ( לעטשְעְגּבָא ךיז טָאה יז (1
 .רהיִא ןוֿפ (*



 .דימלתהו הרומה תרות

 עמק הילה אביו יהוא ו יא בקעי ןוא ; בקי ָיֶלֵא אביי
 רעגנַאװש זיא ההלב ןוא ה = ההלּב רהתו .ה

 ,ןַערָאװַעג 0 1 4
 ןהוז א ןֶערָאּבעג טָאה ןוא :ןֵּב בֹקֲעַיַל דלתו

 .בקעי רַאֿפ
 לֶחר רֶמאֹּתַו -ו

 םיִהֹלֶא יִנֵנְ
 ִלְקִּב עַמָׁש סג

 :טגָאזעג טָאה לחר ןּוא .ו

 ,טעמכירָעג ךימ טָאה טָאג

 ,מיטש ןיימ

 ןעְבעְַע רימ טָאה רֶע ןוא ,ןּב יל ןתיו
 ;וז ַא ל /
 < םּורַאד ןֵּכ לע

 ר ןעמָאנןייז ןעֿפורעג יז טָאה = : ד מש הָאְרָק

  טרעהרעד ךיוא טָאה רֶע ןּוא
 א רמאהו הֶאְל רֶמאּתַו .גי \

 תונּב | ירש יכ |

 = . רָעגנַאווש רָעדיוו זיִא יז ןוא .ז דוע רהתו 3

 ,ןָערָאװֲעג הֶהְלִּב דלתו
 טסנעיד ס'לחר ההלב ןּוא יז

 | לח ור תחפש

 +: בעל ינש ןֵּב
 להר רֶמאּתַ .ח

 םיִהֹלֲא ילותפנ

 טימ ןעטירטשעג ךיִא ּבָאה יתחא םע יתלתפנ

 .בקעי רַאֿפ ןהוז ןָעטייווצ א

 - ןעטיירמש (' עבילמענ

 ,רעטסעווש ןיימ =
 גיי ךיוא ּבָאה ךיִא ןוא יתְלִכָי ם

 .ןעמּוקעג | = מש ארק ו
 ילתפנ ןַעמָאנ יז פע ןיא יִלָתְפנ יז זעפורעג טָאה יז ]

 ,ןהָעזֲעג טָאה הָאל ןּוא .ט

 טרָעהַעגֿפיוא טָאה יז זַא
 ,ןַערָאּבעג ּוצ

 ןעמונַעג יז טָאה

 ,הפלז טסנעיר

 הַאְל ארו .מ

 תֶרֶלִמ הָדְמִעיִ
 כ
 הָתְחְפָש הָפְלז תֶא
 בעל הָתֹא ןִֵּּתַו

 רהיֵא

 בקעי ןַאמ רהיִא א ראפ ו הָׂשֲאל צ ןעּבעגַעג יז טָאה יז ןוא

 כ'הָאל הפלוןֶערָאּבעגטָאה .י הֵּפלְ דלתו <
 טסנעיד = | האל | ַחּפְׁש

 .ןהוז א ן'בקעי רַאֿפ ;ןּב בלעיל
 :טגָאזעג טָאה הָאל ןוא .אי = הָאָל רֶמאֹּתַו .אי

 .עכילניֹואוועגנוא (1

  ןֶערָאּבעג טָאה

| 
 לַחר רמאתו |

 ק טעמה 2 רמאתו .וט : הנ |

 אי רֶעגנַאװש זיא יז ןוא רהתו

 99 .ל ,אציו ,תישארב

 .ןעמוקעג זיא קילג א דג אב

 ןייז ןעֿפורעג םא ָאה יז ןוא | מש תא אָרְִּו

 .דג ןַעמָאנ | :דָּג

 טסנעיד ס'הֶאל הפלז ןוא .בי| = פו דלתו .בי
 ןַערָאּבַעג טָאה | האל תַחפִׁש

 .בקעי ר : בלעיל ינש ןֵּ
 :טגָאזעג טָאה הָאל ןוא ,גי

 = רָע זיִא) !קילג ןיימ
 (ןערָאּבַעג

 ךימ ןע בָאה .(' רַעטכַעט ןֶע
 .ךילקילג רַאֿפ קרט

 ןייז ןעֿפורַעג טָאה יז ןוא
 .רשָא ןַעמָאנ

 רַאֿפ ןחוז ןעמיײװצ א

 ןיא יִרשֶאּב
 *ןר-נ

 :רשא |

 .יעיבר

 = תצש אָצְמִ םיטח ריִצְ ִמיִ
9 909 

 ןבּואר ליו .די
 פא הָאְל לא םתא אביו הדשב םיאדוד | :טגָאזעג טָאה לחר ןוא .ח מא האפ לא א ֹ הדשב יאדוד |

 יִאְדּודִמ יִל אָנ ינת האל לא ל

 0 נב יִאְּוד תֶא םַּג תחקלו ישא
 יאדוד תחת הלילה מע בָּבְשי : לחר

 ברֶָּב חֶדָשַה ןִמ בלע אבה מ +
 יִּב אֹובָּת ילֶא רֶמאֹּתַו ותאָרְקְל ה . ל אצה

 מע בַּכְׁשִיַו יִנְּב יִאְדּודִּב היתר רכש

 ; אה תל

 טרֶעהעגּוצ טָאה טָאג ןוא זי םיהלא עמשיו -
 ,ן'הָאל | הֵאָל לא

 ,ןַערָאװַעג

 ץבקעי ןערָאּבעג טָאה וא = בקעיל דל

 .ןהוז ןעטפניפ א : ישימח ןֵּב

 :טגָאזֲעג טָאה הָאל ןוא .חי הֶאְל רמאתו .חי

 ןֶעבַעגַעג (רימ) טָאה טָאג ירבש םיה לא ןתנ
 ,ןיול ןיימ = +

 .ןעוורפ (
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 ָה יא סָאװ אר ראפ יח תַתְנֶָ
 .ןַאמ ןיימ ּוצ יִׁשיִאְל

 ןייז ןעֿפורעג טָאה יז ןוא ומש אָרָקִתַו
 .רכששי ןעמָאנ ;רכששי

 רדיו זיא הָאל ןּוא .ש האל דוע רהתו .טי
 עא רָעְגנַאווש דפ ' = חחח

 ַא ןָערָאּבַעג טָאה יז ןא | ישש ןּב דלתו

 ןהוז ןעטסּכעז .ןץ'בקעי ר רַאֿפ בקֲעַיִל

 :טגָאזָעג טָאה הָאל ןּוא כ האל רמאתו .כ
 - יי עג ןח

 טלײטעגנייַא רימ טָאה טָאג יתא םיהלא ינדבז
 ֿ 9 . 1: *ןה שש:

 .לייהט ןעמיג א בוט דבז
 . שן

 3 לָאמסָאד םעפה
 ןָעניואוו רימ ייב םָעוו ישיא יִנְַּבְזי

 ,ןַאמ ייימ
 ןערָאּבעג םהיִא ּבָאה ךיא ןעד ול יתדלי יכ

 םיִנב השש

 ומש תא אְרְקתו

 :ןולבו
 .אכ תַּב 3 הָדְל רַחַאְו .אכ

 ,(הָמָׁש תֶא אָרְתַו

 .ןהיז עז

 ןייז ןעֿפורעג טָאה יז ןּוא
 .ןולבז ןעמָאנ

 יז טָאה םָעדכָאנ ןּוא
 ,רַעטכָאט א ןֶערָאּבַעג

 רהיא ןַעֿפּורעג טָאה יז
 .הניד ןַעמָאנ ;הָניד |

4 . | 
 ךיז טָאה םָאנ ןּוא : ם הלא רכזיו .בב

 ,'לחר ןָא טנָאמרָעד לחר תא

 רהיִא טָאה טָאג א היא עמשיו
 ,טרעהרעד םיִהֹלא

 . רהיִא טנֶעֿפֶעעג טָאה רֶע ןּוא :ָּמְחַר תֶא חתפיו
 .ּבייל;רעמּומ

 רעגנַאװש זיא יז ןּוא גב רהתו .גב
 ,יַערָאװעג

 | ,ןהוז א ןֶערָאּבעג טָאה יז ןוא 3 דֶלּתַו

 : טָאְזָעג טָאה יז ןּוא רמאתו

 םיהלא ףסא
 : יתפרח תא
 וא כ( | תא אָרְקִּתַו .דכ

 | ףסוי ֹומְׁש

 ןעמּונַעגּבָארַא טָאה טָאג

 .עדנַאש ןיימ

 ןעֿפורעג טָאה יז ]
 ,ףסוי ןעמָאנ ןייז

 דימלתהו הרומה תרות

 .טסנעיר ןיימ ןַעּבעגַעג

 הָוהְי ינכרביו /

 הלל |

 .ל ,אציו ,תישארב

 : גידנעגָאז רמאל

 (1 נבל עג רימ טעו טָאג| יל הוהי ףסי
 .ןהוז ַא (' ךָאנ :רחא ןּב

 מָאה לחר יװ ןוא ,טכ| | רש83 יהיו הכ
 ,ן'ףסֹוי ןֶערָאּבֶעג ףסוי תֶא לֶחַר הֶדְלִי

 יל ל :
 :ןבל ּוצ טגָאזעג בקעי טָאה ןבל בל צא רמו

 8 ,ּבָא ךימ (* זָאל 7"  ינחלש

 ןהע לע ךיִא ןוא הָכְֶאו
 .רָא ןיימ ןיִא ימוקמ לא
 .דנַאל ןיימ ןיִא ןוא : יצראל

 ןֶעיֹורֿפ עניימ (רימ) ביג .ט  ישנ תֶא הָנִת .וכ
 ,רָעדניק עניימ ןּוא יל תֶאְ

 ָּאה ךיא עכלעוו ראפ | ר, ** תבע רֶשֲא
 טנעידעג ריד ןהצ

 ;ןהָעג לָעװ ךיא ןּוא הכלא

 טיי ּוד ןעד | עדי התא יִּכ

 ,טסנעיד ןיימ יתדבע תא
 .טנעירעג ריר ּבָאה ךיִא יו ;ףךיתדבע רשא
 ₪ 7720 רש דנ

 םהיִא ּוצ טָאה ןבל ןוא יט ןֵבָל ויִלארמאיו .זכ
 : טגָאזַעג :

 טסנוג ןענּופעג ּבָאהְריִא ביוא ןח יתאצמ אָנ םא

 -- ,ןעגיוא ענייד ןיא היניעב
 (+ טנייצרעּביִא רימ ּבָאה ךיא יתשחנ |

 טשנֶעּבעג ךימ טָאה טָאג זַא רביו

 -- .ןעגֶעוװ טָענייר ןוֿפ

 .ישימח

 :טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא .חכ

 ,ןיֹול ןייד רימ םיטשעב ילָע

 .ןַעּבעג לָעוװ ךיִא ןּוא

 רמאיו .חכ

 רבְׂש הֶבִָ
 ; הנאו
 םהיֵא ּוצ טָאה רֶע ןוא טכ | וילא רמאיו .טכ

 : טגָאזעג 2 בא

 קיש (* .רָעדנַא'נַא (5 .ןערהעמרַעֿפ (1
 .טרָעּביֹוצַעג (+



 .דימלתהו הרומה תרות

 טסייוו ּוד תעדי התא
 לט + =

 2 שאה ,טנעידעג ריד גָאה ךיא יוו ךיתדבע רשא תא

 זיִא היפ ןייר סָאװ ןוא) + הָיָה רשא תאו
 ג למ

 700 ןיִתִא
 טעמ יִּב ל
 ל ה רֲֶׁא
 ינפְל

 בל פו
 טשנֶעּבעג ךיד טָאה טָאג ןוא ךתא הָוהְי ףרביו

 : רימ ייב

 גינעוו ןַעד .ל

 .טַאהֲעג סֶע ּוטסָאה

 ,רימ רַאֿפ

 (+עלופ א ןָערָאװעג זיִא סֶע ןוא

 ; (? רימ ּבעילּוצ ילנרל
 ₪ :חנ

 ,טציא ןּוא התו

 םַנ הֶׂשָעא יֵתָמ
 יתיִבְ יב

 רמאיו .אל

 ֶל ֶּתֶא הָמ
 בקֲעַי רמאיו

 טשינרָאג רימ טסלָאז ּוד הָמּואמ יל ןתת אל

 5 רימ טסָעוו ּוד ביוא ל השעת םא

 תה רָבְדַ
 העְרֶא הֶבשֶא

 רַאֿפ ןָאהט ךיִא לָעװ ןָעוו
 ? ךיֹוא זיוה ןיימ

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .אל

 ?ןַעּבעג ריד ךיא לָאז סָאװ

 : טגָאזֲעג בקעי טָאה

 ,ךַאז עיד

 ןערעטיֿפ רֶעדיװ ךיִא לע
 ,ףָאש ןייד ךנאצ

 .ןעמיה (ייז) לעוו ךיִא ןּוא = :רמשֶא

 ןהָעגכרּוד לָעְוו ךיא .בל רבע .בל

 ףָאש ץנייד עלא ךנאצ לֵכְּב

 .טנייה םויה

 שמ רמה
 אּולטְו לקנ הש לָּכ

 . םח הֶׂש לֵכְו

 ןעמרָאד ןופ ּבָא ףאש

 ןּוא .עמקנּופָעג םָערָעי
 ,םַאל עטקַעלֿפע

 מיור: לעקנוד סעְדָעְי ןּוא
 ,םא

 ייב (5 .ַעגנעמ א ןיא טָעמיירּבְעגסיוא (1
 .ןעמוק ןיימ ייּב ,םּוֿפ ןיימ

 יאלה ידעה |

 101 .ל ,אציו - ,תישארב

 ,ןֶעסּפָעש יד רָעטנּוא (סָאװ) םיבשּכּב

 עטקנוּפעג ןּוא עטקעלֿפַעג ןוא רקנו אולטו

 ; ןעגעיצ יד רעטנוא םיזעב
 . הי *

 .ןיול-ןיימ ןייז טעו סָאד ןּוא : ירכש הִיחְו

 טייקניטכַערעג ןיימ ןּוא ,גל יב התנעו .גל

 ןָעגייצ ךימ רַאֿפ םָעוו יתקדצ

 = רֶחַמ םֹויִב

 יִרָבש לע אוב
 נפל
 טקנופעג טינויִא סָאװ ,םָעלַא| = ֹונְניֵא רֶׁשֲא לכ

 טקעלֿפעג וא אולמו דקנ
 ןופ | םיִזְעּב

 יד ןוֿפ םיורילעקנוד ןא | םיבשכב םוחו
 -- ןעספעש סד:ד :
 .ָעטֶע'בנג'ַעג רימ ייב םָארזיִא | +: יתא אוה בונג

 ןבְל רֶמאֹּיַו .דל

 :ךרבדכ יהי ול ןה
 טרָעדנּוזַעגּבָא טָאה רֶע ןּוא ,הל אּוהֲחֹיַב מי הל

 גָאמ םָענָעי ןיִא
 יד ןּוא עטנַעכײצַעג;סוֿפ יד םישיתה תא

 ,קַעּב עטקעלֿפעג

 ,(!גָאט ןַעגירעגרָאמ ןיא

 ןעמּוק טסָעװ ּוד ןֶעוו
 ,ןיֹול ןיימ (ןהָעְז רֶעּביִא)

 :ריד רַאֿפ

 ןעגעיצ .יר

 : טגָאזַעג ןבל טָאה ,דל

 .(? טסגָאז ּוד יװ  ןייז לָאז

 : ןוא עטקנוּפֲעג עלא ןּוא םיִזעה לֵב תאו

 ,ןעגעיצ עטקעלֿפעג תאלטהו | תודקנה
 טיי ןיא סָאװ ,םָלא וב ןֵָל רֶׁשֲא לפ
 מיור לעקנוד סָערֶעי ןוא םּוח לֵבְ

 ,ןעסּפעש יד רָעטנּוא םיִבָׂש שבב

 ןַעּבֲעגַעגּבָא (סַע) טָאה רֵע ןּוא ןתיו

 .ןהיז ענייז ןופ דנַאה ןיא ,ויִנָּב דִיַּב

 טמיטשעּב טָאה רֶע ןּוא ול םשיו .ול

 םיִמָי תֶׁשְלְׁש הד |'
 בקעי ןיִבּו ֹוניֵּב

 .טייצ עגיטֿפניקּוצ )1

 (עזייר) געט יירד ןוֿפ גָעוו ַא

 ןעשיווצ ןוא םהיא ןעשיווצ
 }בקעי

 .טרָאװ ןייד יוו (
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 הָעֹר בקו

 ןֶכָל ןאצ תֶא
 ; תרתונה

 ןֶעמּנֲעג ךיז טָאה בקעי ןּוא ל בקע ול חקיו .ול

 חל הכל

 מרע ול

 .טרָעטיֿפ בקעי ןּוא

 .ןבל ןוֿפ ףָאש עגירּביִא יד

 8 (: ןעקֲעטש ןעשירֿפ א
 לאה ?ןעּפסע

 ַא ןּוא .גייווצ;םונ ַא ןוא
 ,גייווצןעינַאטשָאק

 מליישעגסיוא טָאה רֶע ןוא ןהּב לצפיו
 ייז ןיא : | | יז דו

 ,ןעפיירטש ץפייוו  תֹונָבְל תולצפ
 ,עסייוו יד (? טסעלּבטנֶע לה ףשהמ

 .סנעְקְעמש יד ףיוא סָאװ :תולקפה לַע רֶׁשֲא

 ;קָעװַא טָאה רֶע ןּוא .חל גציו .חל
 טלַעטשעג

 תֹולְקַּכַה תֶא ,סנֲעקעמש יד
 ,םליישעג :5 רשא ;םיוא טָאה רֶע עכלעוו לצפ רשא

 סעניר?קנירט יד ןיא םיטהרב

 ,ןעקנירט:רעסַאװ יד ייפ = םימה תותקשּב

 ןָעמּוק ףָאש יד ּואוו ןאצה ןאבַת רשא

 ,ןעקנירט תֹוּתְׁשִל

 ,ףָאש יד ןַענעקטנַא ןאצה חַכנְל

 טציהרעד ךיז ןַעּבָאה ייז ןוא הנמחיו

 ןעמּוקְע ןעְנ יז ןעו | :תותשל ןָאבּב
 .ןעקנירט

 .ךיז ןעּבָאה ףָאש יד ןוא .טל ןאֹצַה ּומחיו .טל

 77 העעקעטש יד יב | = תולְקמַה לֶא

 ןעְרֶאּבְעְ ןַעּבָאה .ףָאש יד ןּוא ןאצה .ןדלתו

 ,עטנעכײצַעג;סיֿפ םידקע

 .עמקעלֿפעג ןוא ץמקנּופעג = םיִאְלמו םידקנ

 / ןעסּפעש יד ןּוא .מ םיִבָׂשּכַהְ מ

 ,טלײהטַענּבָא בקעי טָאה  בֹקֲעַי דיִרפִה
 (*טלֲעטשעג טָאה רֶע ןּוא ןתיו

 ףָאש יד ןוֿפ טכיזַעג סָאד ןאצה ינפ

 .ןֶעּבעגֶעג < .טקעדָעְגּבֶא (5 .גייווציןָעטבייפ (1

 .ל ,אציו ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 רָע לֶא
 םּוח לֵכו

= 5 
 ול תֶׁשּיַ

 וּדַבְל םירדע

 םתש אלו

 : ןבְל ןאצ ל

 עטנעביײצעג?םוֿפ יד ןֶעגֶעג

 ,ץטיור-לַעקנּוד ַעלַא ןיא

 ,ףָאש ס'ןבל ןיִא (עכלעו)

 .ךיז ראפ טכַאמעג טָאה רָע ןוא

 ,רעדנּוזַעּב ןַעדרֶעֶעה

 טלעטשעג טינ יז טָאה רֶע ןּוא

 .ןבל ןוֿפ ףָאש יד םימ ןַעמַאזוצ

 ,ןָעוועג זיִא סֶע ןוא ,אמ היהְו .אמ

 ןעציהרֲעד לָאמ םָערָעי ייּב םחי לבב

 תורשק ו ןאֹצַה

 .בֹקֲעי ׁשָׁשְו
 תֹולקַּמַ תא

 ,ףָאש (1 עגיטפערק יד ןוֿפ

 טלעטשעג בקעי טָאה

 סנֲעקעמש יד

 ףָאש יד ןופ ןָעגיוא יד רָאֿפ ןאצה יניע :
 ,סעניר:קנירמ יד ןיִא | םיטהרב

 ןעציהרעד ּוצ ייז םּוא הנחיל

 .םנֲעקעמש יר יב : תולְקמּב

 ןָענָש ףאש יד ןָעוו ןוא .במ ףיִטֲעַהְבּו .במ
 ,(?עכַאװש ןָעוועג ןאצה

 טלעשעג טינ רֶע טָאה
 ;(םנֲעקעטש יד) |

 ןעוועג עכַאװש יד ןֶענֶעז

 םישי אל

 יִפָטְעָה הָיָה
 = מל
 :בקֲעְל םיְִשַהְו
 שיאה רו .גמ

 ןבל רַאֿפ

 .בקעי רַאֿפ עקרַאטש יד ןּוא

 ,רהָעז זיא ןַאמ רֶעֹד א ,גמ
 ,ןַערָאװַעג (* ךייר רהעז דאמ דאמ

 טָאהְעג טָאה רֶע ןוא ול יהיו

 ,ףָאש עְלּופַא תֹוּבר ןאצ

 םידבעו תוחפשו

 :םיִמֲחַו יִלֵמְע
 רענעיד ןּוא ןעטסנעיד ןּוא

 .ןַעלזֶע ןּוא ןַעלַעמַאק ןּוא

 .טנימַעּפשרַעֿפ (? .ענערנּוּברַעֿפ;הירֿפ יד (1
 .טיירּבעגסיוא (*



 .דימלתהו הרומח תרות

 ,אל
 טרָעהַעג טָאה רֶע ןוא .א עמשיו .א

 ,ןהיז ס'ןבל ןופ רֶעטרֶעװ יד ןבל ינב יִרֵבְּד תא

 :יֹוזַא ןֶעגָאז סָאװ רמאל

 ןעמונרַעֿפ טָאה בקעי בקש חקל

 ּוצ טרָעהַעג סָאװ סָעלַא רשא ל תא
 ,רעטָאֿפ רֶעזנוא וניבאל
 4 ל:

 טרָעהְעג סָאװ סָאד ןופ ןוא | וניבאל רשאמו
 רָעַטָאּפ רענּוא ּוצ ודנה לרצח
 ₪ אהטעגפיוא רֶע טָאה השע

 (?םוהטכייר עצנַאג יד :הָזהדובַבהלּכתֶא

 ןהָעוֲעג טָאה בקעי ןוא .ב בקֲעַי אריו .ב

 ,טביזָעג ס'ןבל (ףיוא) ןבֶל נפ תא
 יזַא םינ ! ּוּנניֵא הֵּנְהְ | ומע ונניא הנהו ("םהיא ּוצ זיא רֶע סָאד

 ;רָאֿפ ןּוא ןרָעטסַעג יװ  :םושלש לומתּכ

 ו לא הוחי רמאיו .ג
 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןוא ,ג) עת יד

 : בקעי ּוצ | בקע
 קירּוצ ךיז רהָעק בוש

 ענייד ןוֿפ דנַאל סָאד ןיִא = ְךיִתֹובא ץרא לא
 ןרֶעטלֶע ן : ,ן 5

 ףתְדלומלו
  ךְפע הָיְהֶאְו
 בקי חלשיו .ד

 ם

 ץהָאל ןּוא | | הֵאְלְלו 0 ן'לחר ןעֿפורעג טָאה ןּוא ) לֵחְרֶל אָרְקיו
 דלֲעֿפ ןיא / הֶדֵׁשַה

 .ףָאש ענייז ּוצ : ןנאצ לא

 ה ןֶהָל רמאיו .ה

 יכנא האר

 ןֵכיֵבֲא יִנְּפ תֶא

 שלש לח
= 

 .,טרָא:סטרווּבֲעג ןייד ןּוא

 .ריד טימ ןייז לָעװ ךיא ןּוא

 טקיִשֲעג טָאה בקעי ןוא .ד

 :טנָאזַעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 הָעְז ךיא

 ןוֿפ טכיזֲעג סָאד (ףיוא)
 ,רָעמָאֿפ רֶעייֵא

 יֹוזַא טינ רימ טימ זיִא רָע סָאד

 2רָאֿפ ןּוא ןרַעטסָעג יוו
 ; ןרָעטסֶעג

 .ערהע (= .ןַעּברָאװרֶע (1 .םהיֵא םימ (?
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 רַעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ טָאג רָאנ יבא יהלאו
 ע הֶיָה

 ןמעדו הֶנֵּתִאְו יו
 ִהֹכלֶכּביִּ
 ןכיִבֲא תֶאיִּתדַבָע

 ךָכיִבֲאַו
 יב לֶתה
 ףיִלָחִהְ
 יִּתרַּכְׁשַמ תא

 םינמ תֶרֶׂשֵע

 םיהלא ונתנ אלו

 יִדַמְ 02
 :טגָאזעג יֹוזַא טָאה רֶע ןֶעוו ה רמאי הֹּכ םא . -

 !ןיול ןייד ןייז לָאז עטקנוּפעג ףרבש היהי ם טד
 ןאצה לב ודליו

 .רימ טימ ןָעווֲעג זיא :ידמע

 ,םסייוו רהיא ןּוא ה

 טֿפַארק רֶעצנַאנ ןיימ טימ םָאד

 רָעייֵא טנעידעג ךיא ּבָאה
 .רעמָאֿפ

 רעמָאֿפ רֶעייֵא ןּוא לו

 61 טכַאמעג סַאּפש טָאה
 ,רימ ןּוֿפ =

 ןעמיּבֲענרֶעּביִא טָאה רַע ןּוא

 ןיול ןיימ

 ,לָאמ ןהָעצ

 טינ םֶהיֵא טָאה טָאנ רֵעֹּבֶא
 ( ןַעזָאלַעג

 .ןָאהט סטכָעלש ריז

 ןֶערָאּבעג ףָאש עלא ןַעּבָאה
 | םיִּדְקִנ | עמקנופעג

 יֹזַא טָאה רֶע ןָעוו ןוא רמאי הּכ םאו
 : טגָאזַעג

 א לָאז עטנעביײצעג;סוֿפ הרכש היי
 : וי

 !ןיול ייד | ןאֹצַה לכ ּדְליו
 ןַערָאּבַעג ףָאש עלא ןַעּבָאה

 .עמנעכיײצעג:סיֿפ | םידקע |

 טָאה טָאנ ןוא ₪ םיהלא ליו .ט
 ( טלייהטעגּבָא

 םכיבא הנקמ תא
 :יל ןֶּתיו

 היפ םרֲעטָאֿפ רעייֵא
 .ןַעּבַעגַעג רימ (סֶע) טָאה ןּוא

 (לָאמ ַא) ןָעווֲעג זיא .י יחיו .י

 ןעציהרעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא = ןאצה םחי תעּב
 ,ףָאֵש יד |

 ןעּבױהעגֿפױוא ךיא ּבָאה יניע אשאו
 -- ןעגיוא עניימ | + סד

 ןיא ןהָעזֲעג ּבָאה ךיא ןּוא םֹולֲחַּב אֶראַ
 םיִדְּתַעַה הנה ,םיֹורמ = =

 ןאצה לע םילעַה

 ,קָעּב יד סָאד

 ףיוא ףיֹורַא ןהָעג עכלעו
 ,ףָאש יד

 .ןַענָארטַעּב ,טרַאנַעגּבָא ,טָעטָאּפשעג )1
 .ןעמּונעגּבָא (= .ןַעּבענעג (
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 ,עטנעבײצעג:סיֿפ (ןְענַע) םיִּדְקַע

 ?גײרּפש : םיִּדְרִבּו ם
 6 ַעמלֶע לעק

 ריר ּפ

 טָאה לג סָעמָאג ןּוא ,אי) לא רֶמ נאו .
 ,טגָאזעג רימ ּוצ ! םיִהֹלֲאַה אמל

 עג ןוא עטקנּופָענ

 : םיורמ ןיא םֹולֲחּב

 ! בקעי בקע

 !ךיִאְזיִּכ אד :טגַאזְעגְריִא בָאה ,יננה רמאו
 . "יי. רוד

 : ללי : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .בי רמאיו .בי
 9% א טל

 ןעגיוא ענייד ףיוא ביה| מע 91 אָט
 : הָעְז ןּוא | הֵאְרו

 ,קַעּב עלא םִדְּתַעְה לב

 ףָאש יד ףיוא ףיורא ןהָעגסָאװ  ןאצה לע םילעה

 ,עטנֲעביײצַעגסוֿפ (ןַענַעז)- םיִּדְקַע

 2נײרּפשַעג ןּוא עטקנּוּפָע םיִּדְרִבּ יִדִקְנ
 ,עטלֲעק |

 ןהָעזֲעג ּבָאה ְךיִא לייוו ִתיִאְר יכ

 ו י ן> רֶׁשֲא לֵב תא
 הופל סו 57%: 05 השש .ריד טוהט ןבל סָאװ סעלַא

 ןוֿפ טָאג רַעד ןיּב ךיִא .גי לֵאָה נא 2
 ,לֵא תיב | לא תיֵּב

 טּבלַאזעג טסָאה ּוד ּואוו םש תחשמ רשא
 . - ש רד שא 7:

 ,ןייטשיקנַעד א הבצמ

 יל ָּתְרִדָנ רֶׁשֲא
 דש = =
 = םק הֶּתע
 ץיִראָה ןמ אֵצ

 תאזה

 ןֶעּבֶעגֲעג רימ טסָאה ּוד ּואוו
 ;(גָאזוצ ַא) רדנ ַא

 ,ףיֹוא העטש טציִא

 ,דנַאל סָאד ןוֿפ סיֹורַא הָענ

 קירּוצ ךיז רהֲעק ןּוא | בושו

 דנַאל-סטרוּבעג ןייד ןיא :ָךָּתְדַלֹומ ץיֶרא לא

 לחר טרָעֿפטנֲעעג ןַעּבָאה ו" לֵחָר ןעתו .די

 :טגָאזעג םהיא ןָעּבָאה ייז ןּוא ל הנרמאתו

 .עגיּברַאֿפלעגָאה (5

 ,אציו ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 | הל

 :ּוניבֲא תיִבְּב
 תוירכנ אֹולֲה וט
 רול ּונבשחנ
 ונרכמ יִּכ
 לֹוכֲא םּג לכי

 : ונפסכ תֶא
 רשעה לב יב .זמ

 םיהלא ליִצה רשא

 - טיב
 ונינבלו אּוה ּונֵל

 | הֶתַעו

 רַמָא רֶׁשֲא לפ

 ָךיִלא םיהלא

 :השָע

 בקֲעַי סקי .וי

 נב תֶא אָ
 ִׁשָנ תֶאְ
 םיִלְֵַּה לע
 הע חי
 וָקמ לכ ֶא
 ושכר לָּב תֶא

 שכר רֶׁשֲא |
 ונינק הנקמ
 שכר רשא

 םרָא ןדפּב

 אבל

 יָא חצי ל

 .אל

 לייהט 8 ךָאנ רימ ןַעּבָאה |
 .ּברֲע'נַא ןוא = |

 ?זױה:סרָעטָאֿפ רעזנּוא ןיִא

 ערמערֿפ יו ךָאר ןֶעֹנֲעז רימ ,וט

 ייב ןֶערָאװַעג טנַעכַעררַעֿפ
 ,םהיא

 זנוא טָאה רֶע םּורָאװ
 ,טֿפיױקרַעֿפ

 ןעמענעגֿפױא ךָאנ טָאה רָע ןוא

 .רעּבליז רָעזנּוא

 רָעצנַאג רעד ןַעד ,וט
 ,םּוהמבייר

 טלייהטע

 -- רָעטָאּפ רַעזנּוא ןוֿפ

 בא טָאה טָאג סָאװ

 צ ןּוא זנּוא ּוצ טרָעהֲעג
 ;רעדניק ַערֶעזנּוא

 טציִא ןּוא

 טָאה טָאג סָאװ ,םָעלַא
 ,ריד טגָאזעג

 .אוהמ

 .יש ש

 ןענַאטשעגֿפיוא בקעי זיא זי

 ןַעּביֹוהֲעגֿפיֹורַא טָאה ןּוא
 רעדניק ענייז

 ןעיורפ ענייז ןּוא

 .ןֶעלַעמַאק יד ףיוא

 ?קֲעװַא טָאה רֶע ןּוא .חי
 רהיֿפֲעג \

 ,היפ ענייז רָאג

 ,ןעגעמרַעֿפ ןעצנַאג ןייז ןוא

 ,ןַעּברָאװרֶע טָאה רֶע סָאװ

 = - ,היֿפ סעטֿפיֹוקַעג ןייז

 ןַעּברָאװרַע טָאה רֶע סָאװ

 ,םרַא ןדּפ ןיִא

 ןעמוק ּוצ (םּוא)

 קחצי רֶעמָאֿפ ןייז ּוצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא י ןַענְּכ הצרא

 לח ב ₪
 ונאצ תא וגל

 לֵחָר בנו
 יִפרֶַּה תא
 : היִבָאְל רֶׁשֲא

 ןעגנַאגעג זיא ןבל ןּוא .טי

 , ףָאש ענייז ןָערֲעש

 (:טָע בנג'ַעג לחר טָאה

 , רֲעדליּב:ןֲעצעג יד

 .רעטָאֿפ רהיֵאייּב ( ןַענֲעז סָאװ

 טָאה בקעי ןּוא .ב בקי בניו | כ

 "טבע | = מל בל תֶא
 ,ץרַאה ס'ימרַא?ןבל

 | יפראה
 טָאה רע סָאװ םַעד טימ

 ,טגָאזַעג טינ םֶהיֵא
 .טֿפױלטנַא רֶע סָאד

 ול ריגה ִלְּב לע

 : אוה חרב יּכ

 ,ןעֿפָאלטנַא זיִא רֶע ןוא אּוה חרביו .אכ

 םהיא ייּב סָאװ לא ןּוא ול רשא לָבו
 ; (ןֶעווָעג זיִא) 00

 ,ןָעְנַאמשְטגפיוא זיא רֶע ןוא קה

 רֶעּבירַא ויִא רָע ןּוא
 ,ךייט םָעד ןעגנַאנעג

 טָעדנֶעווֲעג טָאה רֶע ןּוא
 טכיזעג ןייז

 .דעלנ גרַאּב םּוצ |

 טנָאזעג זיִא םָע ןוא ,בנ
 ןבל ּוצ ןַערָאװעג

 ,גָאמ ןעטירד םָעד ףיֹוא

 ןעֿפָאלטנַא זיִא בקעי סָאד | } בקעי חרב יִּ
 ,ןָערֶאווטג 7 |

 ןעמּונַעג טָאה רֶע ןּוא גב( ויֲחִא תא חקיו .גכ
 (3 רֶעדירּב ניוז ז ךיז טימ

 ָהָּנַהתֶא רבעי
 נפ תא סי
 :דַעְלִגַה רח
 ךֵבָָל דעו .בנ

 מע
 טגָאיעג ךיז טָאה רֶע ןּוא וירחא ףדריו

 סהיא ךָאנ זמה ורע

 ?גָעט ןַעּבעיז ןופ גָעוװ ַא םיִמָי תעבש ְךֶרֶּד
 , עזיור \ צא

 ?רָעד םהיִא טָאה רֶע ןּוא ותא קבדיו
 )4 טכיירג :
 .רעלג גרַאב םייכ : דָעְלִּנַ רהב

 םיהלא אביו .דכ

 ימראה ןֵבָל לא

 ןעמּוקַעג זיִא טָאג ןּוא .דב

 ימרַא םָעֹד ןבל ּוצ

 דניירפ ענייז (5 .טרַאנַעגּבָא (? .ץעליוטשע עג (1
 | .טנָאיעגנָא (+

 הלילה םלחּב |
| 
 ו
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 , םיֹורט:טכַאנ ןיִא
7 

 :טגָאזעג םהיִא טָאה רֶע ןוא ול רֶמאַֹו |
 ,ךיד טיה הל רמשה
 ןערער טינ טסלָאז ּוד סָאד בקעי ם םע בדת ּפ

 זיִּב טּוג ןופ ן'בקע זו מ
 .טכעלש ער דַע בוטמ

 ?רעד טָאה ןבל ןּוא .הכ תֶא ןֶבָל גשו
 ,ן'בקנ 'י טכיירג

 2ֿפיֹוא טָאה בקעי ןּוא 2

 לש טלָעצ ןייז ולהא תא

 ,גרַאּב םָעד ףיֹוא | 7 'רֶהַּב

 עא טָאה ןבל ןּוא עקת ןבלו

 ב ענייז רַאֿפ ויחא תא

 דעה רה
 ןבל רמו .

 בעיל
 תשע הָמ
 בל תֶא בנו
 יתנב תא גהנתו

 : י בֶרֶח תֹויבְׁשַּכ

 .רעלג גרַאּב םייּב

 טגָאזעג טָאה ןבל ןּוא ,וכ

 : ץבקעי ּוצ

 + ןָאהטעג ּומסָאה סָאװ

 ןיימ טָ'בנגיעג טסָאה ּוד
 ,ץרַאה

 טרהיֿפֲעגקַעװַא טסָאה ּוד ןּוא
 רעטכַעט עניימ

 .(:ררֲעווש ןוֿפ ַענֶעגנַאֿפַעג יוו

 ןעֿפָאלטנַא וטזיּב סָאװ .זכ תב הל .ו
 ,(= דײהרֲענַעטלַאהָעג זר בל

:| 

 , טָע בנג ַעֹּב רימ טסָאה ןּוא יתא בגו

 םינ רימ טסָאה וד וא = יל תג אלו
 טגָאזֲעג |

 ךיד טלָאװ ךיִא ןּוא ףחלשאו
 טקישַעגקַעװַא : רח
 טימ ןּוא עדיירפ טימ םירשבו החמש
 ,רֶערעיל וי יו
 טימ ןּוא קיופ ַא טימ ,רֹוּנִכבּו ףתב

 .(?עֿפרַאה א
 טינ ךימ טסָאה ּוד ןוא .חכ ינתשמנ אלו .חכ

 ןעוָאלַעגּוצ
 ,עניימ ןוא ןהיז עניימ ןעסּוק יִתְנְבְל יִנָבְל קַשנל

 רעטכַעמ

 לאה ךיז טסָאה (' .ענעגנַאֿפעגיס סגעירק (}
 .לעריֿפ ₪ (* .ןעֿפױלטנַא ּוצ
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 וׂשֵע תְלַּבסִההַּתִַע

 ידי לאל שי .טכ

 וצ ער מע תֹוׂשֲעַל

 םֶכיִבֲא י יהלאו

 ילא רַמָא שמא

 רמאל
 ףל רֶמָׁשִה
 ֿקַעַי סע רּבַּדִמ
 :ער דע בוטמ

 התו .ל

 תלה לה
 הָּתַּפסְכִנ ףסבכנ יִּכ
 | ְךיִבֲא תיבל

 תְבַנּג הּמְ

 : יִהְלא תֶא

 בקעי ןעיו .אל
 ןֶבְלְל רֶמאַֹּו

 יִתאַר יב
 ְִרַמָאיִּ
 ךיתֹונְּבתֶאלזנּתּפ

 , יִּכַעַמ
 ה ֶׁשֲא סע .בל

 -- אל

 וניחא ד
 ִדֵּמֶע הַמ ְךֶל רַּכַח
 ל חקו
 בלע עדָי אלו
 ;םֵתְבָנג לַחָר יִּכ

 .טרַאנֲעג ,טסּולֲעג (1

 דימלתהו הרומה תרות

 שירַאנ טציא טסָאה ּוד

 .ןָאהטַעג
 אד | זיִא דנַאה ןיימ ןיא .טכ

 טֿפַארק
 ךייַא ם םימ ןָא המ

 ,סעטכָעלש
 רֶעייֵא ןוֿפ טָאג רעד רֶעּבָא

 רַעטָאֿפ
 דנֲעװָא ןופ ןעמכַענ טָאה

 :םעדנַעגלָאֿפ טגָאזעג רימ

 ,ךיד טיה

 ןערער טינ טסלָאז ּוד סָאד
 בקעי טימ

 . טכעלש ויּב טּוג ןוֿפ

 , טְציִא ןוא 5

 ןעגנַאגעג טויּב ור

 ה טסָאה ּוד לייוו

 , זיֹוה;סרָעטָאֿפ ןייד ךָאנ

 ּומסָאה סָאװ רַאֿפ (רֶעּבָא)
 טו בנגיעג

 ? רָעמֲעג עניימ

 ,טרָעֿפטנַעַעג בקעי טָאה .אל

 :ןבל ּוצ טנָאזעג טָאה רֶע ןוא

 ,טעטכריֿפַעג ּבָאה ךיא לייוו

 ,טכַארטַעג ּבָאה ךיא ןֶעד

 ןַעמהָעַנ ּוצ ּוטסֶעוו טכײליֿפ
 רֶעטכֶעמ ענייר

 .רימ ןּופ

 טסָעװ ּוד ןַעמָעוו ייּב .בל
 ןעניֿפעג

 00 ,רָעטַעג ענייד

 !ןַעּבֶעל טינ רֶענֲעי לָאז |

 וֿפ (?טרַאונֶענַעג ןיא
 קֶערירּב ַערעזנּוא

 סָאװ רימ ייב ריד ןעקרעד
 ,זיִא סע

 .ּוצ ריד ךיז םהָעַנ ןּוא

 ,טסּואווֲעג טינ טָאה בקעי ןוא

 .טָע'בנגיעג ייז טָאה לחר זַא

 .ןֶעגעג 6

 אלו |

 ,אציו ,תישארב

 ןבל אביו =

 בקי חב
 הֶאְל לָהאְבּו

 ְִּׁש לֶהֹאְבּ

 :לחר לאב אביו

 חקל לַָר הל
 םיִפְרְּתַה תא

 רכב םמשתו
 למגה |

 7 םֶהיֵלֲע בשתו

 ןבל ששמיו
 לְהאֲה לֵב תא

 ;אֵצֵמ אלו

 רֶמאֵַּו .הל

 קא ל
 ינדא יניעב רחי לא

 לבוא אול יּכ

 ךינפמ םּוקָל

 יל םיִשָנ רד יִּ
 שפחיו

 אַצמ

 ;םיִפרְַּה תֶא
 בֹקֲעיל רח .ול

 ןבלּב בריו
 8 זצ : ןצדה

 בֹקֲעַי ןעַיו
 ל רָמאיו

 טלעצ ם'בקעי ןיא

 ?נײרַא זיא ןבל ןוא .גל
 ןַעגנַאגעג

 טלעצ ס'הָאל ןיִא ןּוא

 יד ןוֿפ טלעצ ןיִא וא
 , ןעטסנעיד ייווצ

 .ןָעְנּופָעִג טינ טָאה רֶע ןּוא

 .ןעגנַאנעגסיֹורַא זיִא רע וא
 ,טלֲעצ ס'הָאל ןוֿפ

 א זיִא רָע ןּוא
 צ ס'לחר ןיִא

 . עמו טָאה לחר ןּוא .דל

 ,רעדליּב:ןֶעצעג יד

 טגעלעגנירַא ייז טָאה יז ןוא
 ,לָענַאק ןוֿפ ןעסיק:לעמָאז ןיא

 יז ףיוא ךיז טָאה יז ןּוא
 .טצֶעזַעג

 טּפַאמֲעג ךרוד טָאה ןבל ןוא

 ,טלעצ ןַעצנַאג םָעד

 .ןַענוֿפַעג טשינ טָאה רָע ןוא

 טגָאועג טָאה יז ןוא .הל

 = :רַעטָאֿפ רהיֵא ּוצ
 ןעסירדרָעֿפ טינ סֶע לָאז

 ,ןררָעה ןיימ
 טינ ןעק ךיא סָאד
 , ריד רַאֿפ ןהָעטשֿפיֹוא

 ?ֹנ יד ּבָאה ְךיִא לייוו
 ; ןעיורפ ןוֿפ טייצ:עכילנהעו

 ,טבּווַעג טָאה רֶע ןוא

 ןַענוֿפעג טינ טָאה רֶע ןוא
 .רַעדליּבעצעג יד

 ;רָעֿפ טָאה סֶע ןּוא .ול
 ,ןבקעי ןעסָארד

 טגירקעג ךיז טָאה רֶע ןּוא
 .ןבל טימ

 0 ץֿפורֲעגּבָא בקעי ךיז טָאה

 ןבל ּוצ טגָאזעג טָאה ןּוא

 .טרעֿפטנַעעג 6



 .דימלתהו הרומה תרות

 יעַָפ חַמ
 יִתאָטַח הַמ
  יִרֲחַא ָּתָקלְדיִּ

 ,ךערּברַעֿפ ןיימ זיא סָאװ

 ,דניז ןיימ זיִא סָאװ

 (!טנָאיַעג ךיז טסָאה ּוד סָאד
 ? רימ ךָאנ =

 ךרוד טסָאה ּוד ןָעװ ל תׁשׁשמ יּכ .זל
 טּפַאמֲעג 03

 ,ןַעכַאז ץניימ לא ילכ לָּ תא

 ןענוֿפַעג ּוטסָאה סָאװ תאצמ המ

 ₪ 27 חל ? ןעבאאזיוה ענייד עלא ןוֿפ ךתיב יִלָּכ לכמ
 ָאד געל הֹּכ םיש

 רערירב 5 עניימ ןיֿפ טרָאוונָעְגְעג ןיא יחא דגנ

 | ,רָעדידּב ענייד ןּוא ךיחאו
7 

 (? ןעדיישטנע יז ןַעלָאז
 לייב זנוא ןעשיווצ

 רהאי גיצנַאװצ ןיוש .חל

 יא ; ּוניְִׁש ןיֵּב ּוחיכויו

 הנש םירשע חז .חל

 - שיא
 ריזעו רילחר

 ךנאצ יִליֵאְ

 :ריד ייּב ךיִא ןיב

 ןוא ןעסּפעש:רָעטּומ נייד
 ןעגעיצ .ענייד

 ?להָעֿפ טינ ןַעּבָאה
 ,(* ןערָאּבַעג

 יש ענייד ןּוֿפ רֶעדעיװ יד
 .ןעסעגַעג טינ ךיִא ּבָאה יִּתְלַבֲא אֹל

 ענֶעסירּוצ .טל הַּפְרִמ .טל

 ָךיֶלֵא יתאֵבֲה אל

 הָּּמַחֲא יִכְנָא
 הנשקבת ידימ

 ,טכַארּבֲעג טינ ריד ךיא ּבָאה

 ,ןַעגָארטַעג דלּוש יד ּבָאה ךיִא

 יז ּוטסַאה דנַאה ןיימ ןוֿפ
 ,טבּוזעגֿפיֹוא

 גָאמ ייּב ַעמע'בנג'עג ייס םֹוי יתבנג

 .טכַאניײּבַעטַע בננעגײס ןוא | !הָליִל יִתְבִננּו

 :ןַעווַעג יֹוזַא זיא רימ טימ .מ יתייה .מ

 ?רֶעֿפ ךימ טָאה גָאמ יי ברח ינלכָא םויב
 ץמיה יד טרהֲעצ

 ,טכַאנ ייּב טלֲעק ןּוא הלב חרק

 יתָנַש רדת
 : יניעמ

 ךיז טָאה ףַאלש ןיימ ןּוא
 (+ טרעטייוורָעד

 .ןֶעגיֹוא עניימ ןיֿפ

 .ןעֿפרָאװֶעגּבָא (* . ןעטכיר (? .טגָאיעג?גיציה (!
 .טלַעגָאװרעֿפ ,ןעגײלֿפַעגּבָא (1

 107 .אל ,אציו ,תישארב

 גיצנייווצ ןיוש ןיב ְךיִא .אמ םירשע יל הז .אמ
 :זיֹוה ןייד ןיִא =" ָךְתיִבְּב רהָא הנש

 טנעידָעג ריד ּבָאה ךיִא = ךיתדבע

 רהָאי ןהָעצרַעֿפ הנש הרשע ע עַּברַא
 ,רָעמכַעמ  ייווצ ַענייד דַאֿפ ךיֶתנִב יִתְשְּ
 רהָאי םּכָעו ןּוא םינש ששו

 ,ףָאש ענייד רַאֿפ 1 גאֹצְּ
 ?רָעּביִא טסָאה וד ןוא ףלחתו

 טיּבעג .

 ₪ יתרְבשמ תֶא
 :םיִנמ תֶרֶׂשַע
 יבא יהלא יִלּול .במ

 םְָרְבַא יחל
 קָחְְי דחפו

 ןיול .ןיימ

 ןהִע .להָאמ ןהעצ

 טָאג רַעֹד טינ ןָעוו .במ
 ,רעטָאֿפ ןיימ ןופ

 םהרבַא ןוֿפ טָאג

 ,קחצי ןוֿפ קַערש רעד ןּוא

 ,רימ טימ ןָעווֲעג טינ טלָאװ יל חיה
 6 7 5 שוש

 טצוא יא ָּתַע יִּ
 | .ינתחלש םקיר ןעגירייל טימ ךימ ּומסלָאװ

 שכמה . לש +
 }טקישֶעגקֶעװַא

 יינע תא

 פב עיני תֶאְו
 םיִהלֲא הָאָר
 : שמא חַכֹי

 ןייּפ ןיימ

 דנֲעה עניימ ןּוֿפ עהימ יד ןּוא

 .,ןהָעזַעג טָאג טָאה

 ןעמכַענ טָאה רע .ןּוא
 .ןעדעישטנע רנֲעוָא

 .יעיבש

 , טרָעֿפטנַעעג ןבל טָאה .גמ

 .בקעי ּוצ טנָאזַעג טָאה רֶע ןוא

 עניימ ןֶענַעז רֶעטכַעמ יד
 ,רָעטכעמ

 , ןהיז עניימ ןָענָעז ןהיז יד ןוא

 ןֵבָל ןעיו .ומ
 בקעי לא רֶמאַֹּ

 יתנב תֹונְּבַה

 נב םיִנְבְַ
 ינאצ ןאַֹה
 האר ל התא רשא לכו

 ,ףָאש עניימ ןָענָעז ףָאש יד

 טסהָעז ּוד סָאװ םָעלַא ןּוא

 ןכי די : ץניימ ויִא אוה יִל
 -- ,רֶעמבעמ עניימ .ןּוא יתנבלו |
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 (!ייז טציִא ךיִא לָעװ סָאװ הֶּלאָל הֶׂשָעֲא חָמ
 ,ןָאהמ םויה

 ,רעדניק ערֶעייז רֶעדָא ןֵהיֵנְבִל וא

 לי ֶׁשֲא
 הֵכְל הָּתְעַו .דמ

 תיִרְב הָתְרִכְנ
 ָתָאו יא
 דָעְל הָיָה

 עמ
 בֹקֲעַי חֹקִיַו .המ

 + ןַערָאּבֲעג ןָעּבָאה ייז סָאװ

 םּוק טציִא ןּוא .דמ

 ,דנּוּב א ןעסעילש ןָעַלָעוו רימ

 , יד ןוא ךיא

 עגייצ א ןייז לָאז רֶע ןּוא

 .ריד ןעשיווצ ןּוא רימ ןעשיווצ

 ןעמּונעג טָאה בקעי ןּוא .חמ
 ,ןייטש ַא ב

 ?פיוא םהיִא טָאה רע ןּוא ירו
 .ןייטש:קנערסלַא טלעמשָעג = ' :הָבָצַמ המי
 טגָאזַעג טָאה בקעי ןּוא .ומ בקעי רמאיו .ומ

 : רעדירּב ענייז ּוצ ַחֶאְ

 םינבא ומקל

 םיִנָבֲא וחקיו
 !רעניימש (%טלָעַמַאז

 ןעמונעג ןַעּבָאה ייז ןּוא
 רעניימש

 , טכַאמָעג ןָעּבָאה יז ןוא לג ושעיו
 ,לַעגיה א ו
 ןֶעסֶענַעג טרָאד ןעּבָאה ייז ןוא םָׁש ּולְכאיו

 .לעגיה םָעד ףיוא : לגה לע

 ןֵבָל ול אָרְקּיו .ּומ
 אתודהש רני

 "ול אָרָק בקי

 :דָעְל
 בל רֶמאֹּיַו .חמ

 דַע הוה לנה
 נב יִניֵ

 םהיִא טָאה ןבל ןּוא ומ
 ָאתודהש רגי ןָעֿפּורַעג

 םהיִא טָאה בקעי ןּוא
 .('דעלג ןָעֿפורֲע

 :טנָאזַעג טָאה ןבל ןּוא .חמ |

 ץנייצ ַא זיִא לַעגיה רֶעזיד

 ריד ןָעשיווצ ןּוא רימ ןעשיווצ

 .(ןָא) טנייה (ןּוֿפ) םֹוּיַה

 ןעֿפורעג רע טָאה םּורַאד מש ארק ןֵּכ לע
 ןעמָאנ ןייז

 .דעלג : דע

 .םּביילק (5 .ןַעּביֹוהעגֿפיֹוא (5 .עיד (1
 .עגייצ?לעגיה 6

 ,תישארב

 הְַּצִּמַהְו <
 רַמֲא רֶׁשֲא
 הוה חצי

 ניב יניב

 רֶתָּשִנ יִּכ
 : והקרמ שיא

 הנעת םא -נ

 יִתנַּב תֶא
 בשנת םָ
 יִתְְּב לע
 ונע שיִא ןיא
 האר
 ע םיִחֹלֶא

 ליב ו יניב

 ןֵבָל רמאיו אנ

 בעיל
 הזה לֵּגַה הנה

 הב צפה הֵּנִהְ

 תרי רע
 ' ךֶניֵבּו יניב
 הוה לֵּגַה דע .בנ

 הָבֵצַּמִה הֶדָעְו
 7 ינא םא
 ְיֶלֵא רבעא אל
 הֶּזַה לגה תא

 אל הָּתַא םִאְו

 ילא רבעת

 הֶּזַח לֵגַה תֶא
 תאַֹההָבַצַּמַה תֶאְו
 הָערָ

 .אל ,אציו

 -- ,הפצמ ןוא .טמ

 :טגָאזָעג טָאה רֶע לייוו

 ןעקוק טַעְוו טָאג

 ,ריד ןעשיווצ ןּוא רימ ןעשיוצ

 ןייז ןַעלָעוו רימ ןעוו
 ןעגרָאּברעֿפ

 .ןערֶעדנַא םָעד ןוֿפ רֶענייֵא

 (* ןַעגינייפ טסֶעו ּוד ביוא -נ

 רעטבָעט עניימ

 טסָעװ ּוד ביוא ןּוא
 ןַעיֹורֿפ ןעמרענ

 , רֲעמכֲעמ עניימ רֶעסיֹוא

 ָאטינ זיִא שנָעמ ןייק (ןעוו)
 -- זנוא טימ

 ,הָעְ
 עגייצ א טָאג זיא (ןַאד)

 .ריד ןעשיווצ ןּוא רימ ןעשיווצ

 טגָאזַעג טָאה ןבל ןּוא .אנ

 : בקעי ּוצ

 ,לָעגיה רעד זיִא טָא

 ,ןיימשקנייד רעד זיא טָא ןּוא

 ּכָאה ךיִא ןֶעכלעװ
 ןעֿפרָאװעגֿפיױא

 .רידןעשיווצ ןוא רימ ןעשיווצ

 לעגיה רַעזיד זיא עגייצ א .בנ

 רעד זיא עגייצ ַא ןוא
 ,ןייטש?קנייד

 ךיִא סָאד

 ריד ּוצ ןהָעגרֲעּבירַא טינ לָעו

 ,לָעגיה םָעד

 טינ טסעװ ּוד סָאד ןוא
 רימ ּוצ ןהָעגרעּבירַא

 לעגיה םִע

 ---ןייטשיקנייד םִעַד ןּוא

 .ןעזייּב םּוצ

 - .ןעלַעוװק ,ןעקניירק (



 םהְרְבַא יזולא גנ

 רוחנ י יהלאו

 וניניב וטפשי

 םהיִבֲא י יהלא

 בקע עַבָשי
 :קַחַצי יבא רחפב

 הבז בקעיחּבויו .דנ

 רה
 ויחאל ארקי

 םָחָל לכל
 םָחָל ולכאיו

 ;רהָּב וניל

 ןֶבָל םְַּׁשּיַו א
 רֵקֹּבַּב = |

 וינבל קשניו
 "ויתונכל
 = םֶהְתֶא רבו
 ןבל בשיו ליו
 :ומלמל

 הֵלָה בקע -ב
 וכרדל
 וב ועְגפיו
 ;םיִֹלֶא יִכֲאְלַמ
 בקע רֶמאַֹּו ג
 םאָר רֶשֲאַּכ
 הז םיִחלֲא הנחמ
 ארו
 אוהה םוקמה םש
 : םינחמ
 דהן

 : הרטפה

 .ןעֿפורעג (1

 .רימפמ

 ,אי עשוה

 ,ונּוא ןעשיווצ ןעטכיר ןעלָאז

 .רַעטָאֿפ רעייז ןופ טָאג (ןּוא)

 ןַערָאװשַעג טָאה בקעי ןּוא

 ןייז ןוֿפ טכרוֿפ יד יב
 .קחצי רַעטָאֿפ

 טָאה בקעי ןּוא .דנ
 היֿפטכַאלש טכַאלשעג

 ,גרַאּב םָעד ףיֹוא

 (6 ןעדַאלעגנייַא טָאה רֶע ןּוא
 "ערירב ענייז

 ;(? ןַעזייּפש ּוצ

 טוייּפשַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 טגיטכַענעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 .גרַאב םָעד ףיוא

 ,בל
 הירֿפ ויִא ןבל ןּוא .א

 ,ןענַאטשַעגֿפיױוא

 ןהיז ענייז טסּוקֲעגטָאה רָע ןוא

 ,רעטבעמ ענייז ןּוא

 ;טשנעּבעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 ןעגנַאגעג;קירוצ זיא ןבל ןוא

 ,טרָא ןייז ּוצ

 ןעגנַאגעג זיא בקעי ןוא .ב
 . גָעוװ ןייז ןיִא

 םהיא ןַעּבָאה סע ןּוא
 טנענעגַאּב

 : -  .ןעלגנע סעמָאג

 , טגָאזעג בקעי טָאה .ג

 :ןהָעורֲעד ייז טָאה רֶע ןֶעוו

 ! רַעגַאל א םַעטָאנ זיִא סָאד

 ןעֿפורעג טָאה רע ןוא

 טרָא םֶענֲעי ןוֿפ ןַעמָאנ םָעד

 .. םינחמ

 ב ,בו--ז

 טיֹורּב ןעְסְע 4

 על םיכָאלמ

 יח ושע לא
 ריִעָש הצ :רא
 ;םֹודֶא הֶדְׂש
 םתא וַציַו .ה
 רמאל
 ןורמאת ה
 ושָעְל ינדאל
 רַמֲא הּכ

 בקע ףדבע

 יתרג ןָבָל שש
 : התְע דע רַחֲאו

 יל יה ו
 רומחו רוש =

 החפשו דֶבֶעְו ןאצ

 = הָחְָׁאו
 ינאָל דינה
 ָךיִניֵעְּב ןֶח אֹצְמִל
 םיִכָאְלַמַה ובשיו
 רמאל בעי לא

 יָא לא נא
 ָשָע לֶא
 ָךְתאֶרְקל ךלה נו

 109 .בל ,אל ,חלשיו ,אציו ,תישארב .דימלתהו הרומה = תרוה

 ,חלשיו םהרבַא ןוֿפ טָאג .ג 00% 9 ס |

 0% 0 רוחנ ןוֿפ טָאג ןּוא
 טקישעג טָאה בקעי ןוא ד = בקעי חלשיו .ד

 םהיא רָאֿפ (!ןֶעמָאּב

 ושע רֶעַדּורּב ןייז ּוצ

 ,ריעש דנַאל סָאד ןיִא

 . םודא דלַעֿפ סָאד

 ויז טָאה רֶע ןּוא .ה

 סעדנַעגלָאֿפ

 ןעליוֿפַעּב

 ןעגָאז רהיִא טלָאז יֹוזַא

 :ושָע ןררָעה ןיימ ּוצ

 טנָאזעג טָאה יֹוזַא

 :בקעי טכענק ןייד

 ,טניואוועג ךיִא ּבָאה ןבל ייב

 :פיוא ךיז ּבָאה ךיִא ןוא
 .טציִא זיּב (= ןעטלַאהְעג

 רימ ּבָאה ךיִא ןוא הו
 (* ןֶעּברָאװרֶע

 ןֶעלוע ןּוא
 ןוא טכענק ןּוא ףָאש

 ןֶע ;סקַא

 עטסנעיד

 קיש ךיִא ןוא
 ןררעה ןיימ (סָאר) ןַעגָאז

 טסנּוג ןעניֿפַעג ּוצ םּוא
 .ןַעגיֹוא ענויד ןיא

 ןַעּבָאה ןעטֶאּב יד ןּוא ה
 טר העקעג קירוצ 0

 : גידנָעְגָאז |

 ּוצ ןֶעמּוקֲעג ןָענָעז רימ
 רֲעדּורּב ןייד

 בקעו ּוצ

 ,ושע וצ

 ךיוא םהעג רֶע ןוא

 ,רוד ןַענַעקטנַא

 טרעדנוה רעיפ ןוא שיא תואמ עַּבְרַאְו
 : מע

 דאמ בקעיאְרייו .ח

 .םיחולש (1 =
 .ןערָאװעג זיא !

 .טמַאזרַעֿפ (-

 (ןהעג) ןאמ
 . םהיִא טימ

 רהעז טָאה בקעי ןּוא .ח
 טעטכריֿפעג
 רימ ייב 6



 סה תֶא חי
 ותא רֶׁשֲא

 ןאצה תֶאו

 רקּבה תֵאְ

 יִּלמנַהְ

 : תונחמ יִנָשל

 רֶמאֹיַו .מ

 ושע אוב םא

 .דימלתהו הרומה תרות

 םהיִא ט
 ,(ןעסָארדרַעֿפ

 טלייהשוצ טָאה רֶע ןּוא
 ,קלָאֿפ סָאר

 ,םהיִא ייּב ןֶעווֲעג זיא סָאװ

 םָאה סֶע ןוא

 ףָאש יד ןּוא

 רעדניר יד ןּוא

 = ןעלעמַאק יד ןּוא

 .ןֶערעגַאל ייווצ ףיֹוא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ט

 ןעמּוק טָעװ ושע ּביֹוא

 ,רָעגַאל ןייא ּוצ תַחַאָה הנְחַמַה לא

 וה
 הִָחַמַה היה

 שנה
 : הָטיִלַפָל
 בקע רמאוו .

 םָהָרְבִא יִבָא והלא
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 | קח יבא יִה הלאו
 יִלֶא רָמאַה הָוהְ

 ְצְרַאְל בוש
 ךְתְרַלֹומְל
 מע הָביִטיאְו
 יתְנמ אי
 םידֲָחַה לִֹּמ
 תַמָאַה ֵּכִמּו

 תשע רֶׁשֲא

 דע תֶא

 ילְַמְב ִּ
 ִתְרַבָ
 ָוַ ןדְרַַה תֶא

 ,ןעגָאלשּוצ סֶע םָעוו רֶע ןּוא |

 ;רֶעּביִא סָאד ןייז טָעװ ןַאד
 רעגַאל ענעּבעילּבעג |

 .גנומער א ּוצ

 - :טגָאזעג טָאה בקעי ןוא .י

 םהרבַא רֶעמָאֿפ ןיימ ןוֿפ טָאג

 ,קחצי רַעטָאֿפ ןיימ ןוֿפ טָאג ןּוא

 רימ טָאה רעכלַעװ ,טָאג
 .טגָאזעג

 רנַאל ןייד ןיִא קירּוצ ךיז רהֲעק

 ,טרָאסמרּוּבַעג ןייד ןיִא ןּוא

 ריד טימ לָעװ ךיִא ןוא
 . ןָאהמ סָעטּוג

 (-הטרָעװ םינ ןיב ךיִא אי |

 ,ןערָאנג עלא יד

 ,טייקיירמ ַעצנַאג יד ןוא

 =  ןָאהטַעג טסָאה ּוד סָאװ

 ; טכָענְק ןייד טימ

 ןטקעמש ןיימ טימ נד
 ןעגנַאנעג רֶעּבירַא ךיִא ןיּב
 ,ןדרי םָעזיד

 .ןיילק ּוצ (* .ןַערָאװעג גנַאּב ,ןֶערָאװעג גנֶע (1

 ארי יִּכ

 ,תישארב

 יִנָשל יִתיִָה הָּתַ
 :תונחמ =

 אנ ינליִצ ;ה -בו

 יִחָא ד
 רֵׂשֲע דימ

 אבי ן 5

 נב
 ; םיִנָּב לע םִא

 למ התו
 ףמע ביטיא בַטיִה
 ךערז תא יתמשו

 םיה לוז

 רפסי אל רֶׁשֲא

 ; ברמ

 ָׁש לו
 אּוהַח הָליֵלַּ
 חק
 ודָיְב אָּבַה ןמ
 ויִחֶא ושָעְל הָחְנִמ
 םיתאמ םיִזְע .וט

 םיִרָשע םיִׁשִיְת

 םיִתאַמ םילחר

 : םיִרָשְע םיִליֵאו

 תֹוקיִניִמ םיִלמְ זמ

 םישלש ם םהינבו

 םיעבְרא תור

 הרָשְע םיִרַפּ

 םירשע תנתא

 .ךימ 1

 ותא יכנא

 .ןָטמּוקָעג (

 .בל ,חלשוו

 ןערָאװַעג ךיִא ןיכ טציא ןּוא
 ייווצ ןוֿפ (רֶעשרֶעהֶעּב ַא)

 .ןערעגַאל

 ךָאד ךימ עטֶער .בי

 ,דנַאה םרעדּורּב ןיימ ןיֿפ

 ! דנַאה ס'ושָע ןופ

 . םהיִא רַאּפ עטכריפ ךיִא לייוו

 ןעמוק רֶע טָעוו טכײליֿפ

 ןעגָאלש ('רימייּב טָעוו רֶע ןוא

 .רעדניק טימ רֶעטּומ

 :טגָאזעגךָאד טסָאה ּוד ןּוא .גי

 ,ןָאהט סָעמּוג ריד לָעװ ךיא

 ןייד ןַעכַאמ לָעװ ךיא ןּוא
 ,םי ןּוֿפ דמַאז יוו ןעמַאז | \

 טלהָעצעגסיֹוא טינ ןָאק סָאװ
 .טײקליֿפ ןּופ - ןֶערֶעוו

 .י . ש

 טרָאד טָאה רֶע ןּוא .די
 טניטכענַעגרַעּביִא

 | ,טכַאנ ַעֹנָעי

 ןעמּונֲעג טָאה רע ןּוא

 (?ןֶעווֲעג זיא סָאװ סָאד ןוֿפ
 רנה ןייז רָעטנּוא

 ןייז רַאֿפ קנֲעשעג א
 ושע רֶערּורּב

 טרָעדנּוה ייווצ --ןעגעיצ

 ,גיצנאווצ --קָעּב ןּוא

 --- ןעסּפעש:רָעמּומ
 וטרָעדנוה ייווצ

 . גיצנַאװצ --רֶעדיוו ןוא

 (עגירְעְקלעמ --ןָעְלָטמַאק .וט
 ,גיסיירד--רעדניק ערעייז טימ

 גיצרַעֿפ -- היק

 , ןהָעצ ןֶעסקָא ןוא

 גיצנַאווצ -- ןענילֶעזע

 .עדנעגייז (



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ןהָעצ--- ןעלזע  ןּוא

 ןֶעּבַעגעגּבָא טָאה רֶע ןוא וי
 טכענק ענייז ןופ דנַאה יד ןיא

 ,רָעדנּוזֲעּב עדרַעה ַעדֶעי

 ּוצ טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא
 :טכַענק ענייז

 (!סיֹוארָאֿפ רימ טהָעג

 : הָרָׂשֲע םיִריעַו
 ןתיו וי
 ויָדְבְע דיּב

 בל רֶדָע רֶרָע
 וירְבִע לֶא רֶמאַֹו
 יִנָפְל ורבע
 טלָאז םיֹורנֲעשיװצ א ןּוא ומי וו

 (?ןַעָאל רהיִא
 ןּוא עדרעה ןייֵא ןעשיווצ ,רֶדָק ןיבו רדעו ןיב

 .ערערנַא יד ןעשיווצ
 ןעלױֿפעּב טָאה רֶע ןּוא .חי ןושארה התאוציו חי
 ןעטשרע םָעד ווא מאל

 : גר ךיד םָעוו סִעזַא יחֵאֹוַׂשָע השגפי יּכ
 רֶעדּורּב ןיימ 7
 נער ךיד םָעוו רֶע ןּוא רמאל ךלאשו

 :סעדנַעגלָאֿפ -//-
 ? ּוטסרֶעהֲעג ןָעמָעוו ּוצ הָּחַא יִמְל
 ? ּוטסהָעג ןיהואוו ןּוא לת הנאו
 ,עזיר ןֶענעז ןָעמְעו ראפ ןּוא הֶּלא מו
 ? ריד רַאֿפ ןֶענֶעז סָאװ י !ָךיֶנַפְל
 :ןענָאז ּוטסלָאז ,טי תרַמַאְו .טי

 ; בקעי טכָענק ןייד רֶעהֲעג ךיִא בֹקֲעַיל דע
 ,קנעשעג א זיִא סָאד איה הָחנִמ
 מ וצ טקושעג ינדאָל הָחּולְׁש

 2 ןררעה | 06 ושעל . ושע ןררֶעה ןיימ ּוצ טקישָעג | =

 ךיוא רֶע זיא טֶא וא אוה םג הנהְו
 .זנּוא רעמניה : ונירחא
 ןעליופָעב טָאה רֶע ןוא כ ינָשַה תֶא םנ וצי כ

 ,ןעמייווצ םַעד ךווא | =
 ,ןעטירד םעד ךיוא ישילשה תֶא םג
 ,ןהָעג עכלעוו עלא ךיוא ןּוא יִכָלַֹה לָּ תֶא םּג
 ןעדרעה יד רעטניה םיִרָדֲעָה ירחא

 :גידנַעגָאז מאָל

 ןַעדער רהיא טלָאז (!יֹוזַא ןורּבדת הָוהרַבּּ
 וש לֶא

 ַאמ (5 .טכיזעג | ןיימ רַאֿפ 6
 .טרָאװ םעזיד יוו (?

 , ושָע ּוצ

 .ןָענָגענַאב (* .ן

 111 .בל ,חלשיו ,תישארב

 .( ןעֿפַערט שנה םהיִא טעו רהיא ןָעו ;ֹותֹא םכאצמב

 :ןַעגָאז טלָאז רהיֵא ןּוא ..אכ םֶּתְרַמאַו .אכ
 .( ףדבע הנה םַג
 בקעי טכענק ןייד ְךיֹא} 2:7 78 7

 בקי
 ;זנוא רָעטניה זיא | ונירחא
 גיד

 :טנָאזעג טָאה רֶע לייוו רמא יּכ

 ןרָאצ ןייז (?ןעשיווּבָא לָעו ךיִא וינפ הרפכא
 ,קנעשַעג םָעד ךרוד ָחְנַּמַּב

 ,רימ רַאֿפ טהָעג סָאװ יִנָפְ תֶכְלֲֹה
 םָעדכָאנ ןּוא ןכ ירֲחְַו

 טכיזָעג ןייז ןהָעז ךיא לָעו וינפ הארא

 | רָע טָעוו טכײליֿפ
 .טכיזעג ןיימ (* ןַעגָארטרעֿפ

 עג זיא נעשעג סָאד ןוא ,בנ

 : ינפ אשי ילוא

 החמה רבעתו בכ
 ,םהיא רא5 (רעהירפ) ן ןעגנאג | ןינּפ לע

 טנימכענעג טָאה רֶע ןוא 7 ןל אּוהְו
 טכַאנ עני אוהה חליל
 .רָענַאל ןיִא :  הְַָּּב

 :םיוא ויִא רֶע ןּוא ,גכ אוהלי ג
 ,טכַאנ ַעְנָעי ןיא ןַענַאטשעג

 ענייז ןעמּנעג טָאה רֶע ןּוא ויִׂשָנ יש תא חקיו
 ןֶעיֹורֿפ ייווצ

 ןעטסנעיר ייווצ ענייז ןּוא יָתֹחַפְׁש יִתְׁש תאו

 ןעגנַאגעגכרוד זיִא רֶע ןוא '""  רבעיו לי ,רערניק ףלָע ענייז ןוא) רֵׂשָע דַחַא תֶאְו

 .קביעגנַאגכרוד םעד ;קּבי רבעמ תא

 ןעמונעג ייז טָאה רֶע ןּוא .דכ םחקיו דב

 ?רֶעּבירַא ייז טָאה רֶע ןּוא
 ,ךייט םָעד טרהיֿפֲעג

 ;רעבירא טָאה רֶע |
 רָע סָאװ ,סָאד םרהיפעג 1 ;ולרְׁשֲא תא רבעיו

 טַאהֲעג טָאה
 ;רֶעּביִא זיא בקעו ןּוא .חכ

 ,ןיילא ןעּבעילּבעג
 ךיז טָאה ןַאמ א ןּוא
 םהיא טימ ר

 * ,ןָעטֶעּברַעּביִא היא (- .ןַעניֿפַעג ('

 לחנה תֶא םֶרְבְעיו

 בקעי רתּויַו הכ
 ודְבְל

 ומע שיא קבאיו

 ךילדניירפ
 .רימ ןַעײצרַאֿפ ,ןָעמהָענפיוא |
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 = ריח תולע דע

 אריו .וכ

 ול לכי אל יִּב
 וכי ֵכְּב עו
 .עקתו

 קעי ףרי ףכ
 * קְבֶאֵהַּב

 רמאיו .זכ

 תל
 ַחָׁשַה לע יִּ
 רמאיו

 ךחלשא אל
 נב אי
 וילא רֶמאֹּיַו .חכ

 מש המ
 רמאיו

 : בקי
 רמאיו מכ

 בקֲעַי אל

 ךמש דוע רַמַאְי

 לארי ם
 תירש יכ

 םיהלא ם סע

 םיִׁשָנֲא םעֶו

 ;לֵבּותַ

 בקע לאשיו ל

 רֶמאַֹּו
 ףמש אֵנ הדיגה
 רֶמאֹיַו

 .טקּורָעגסױֹורַא (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןוֿפ גנַאנֿפיֹוא םער זיב
 .ןערעטשנַעגרָאמ

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 טינ םהיִא ןָאק רֶע זַא
 , ןעמּוקייּב

 םָעד טרהירעגנָא רע טָאה
 ,עטֿפיה ןייז ןופ קנֲעלעג

 ('טקנילַעגסיֹוא ךיזטָאה סע
 ס'בקעי ןּופ קנֲעלַעג סָאד

 ,ץטֿפיה
 טימ ךיז טָאה רֶע ןֶעוו

 .טלֲעגנַארָעג םהיִא
 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא זמ

 ּבָא ךימ זָאל

 מטר רעד ןער
 ;ןעגנַאנַענֿפױא זיא

 : טגָאזֲעג טָאה רע ןּוא

 ןעזָאלּבָא טינ ךיד לַעוו ךיִא

 טינ ךימ טסָעװ ּוד ּויּב
 .טשנֶעּבַעג ןַעּבָאה

 :טגָאזַעג םהיא ּוצ רע טָאה .הב

 { ןעמָאנ ןייד זיִא יוו

 : טנָאוַעג רע טָאה

 .בקעי

 : טגָאזֲעג רֶענֲעי טָאה ,טנ

 בקעי טינ

 ןייד רֶעמיײװ (? ןעפייה לָאז

 וג ; לֶארשי רונ

 ןעמירמשעג טסָאה ּוד םורָאװ

 סָעטֶאְגילָעְגְנט'ִנַא טימ

 ןעשנעמ טימ ןּוא

 .ןעמּוקֲענייּב טסָאה ּוד ןּוא

 טנַערֿפעג טָאה בקעי ןּוא .ל

 : טגָאזֲעג טָאה רַע ןוא

 ןעמָאנ ןייד ךָאד רימ גָאז

 :טגָאזַעג רֶענֲעי טָאה

 .ןַערֶעוװ טגָאזעג ('

 ,חלשיו ,תישארב

 אָּב רֵׂשָע הֵּנִהְו |

 .גל ,בל

 = ןענערפ וטסל לאשת הֶּז הּמִל

 ימשל

 :םֵׁש ותא ףרביו
 ;ןצ נה

 אז ּוצֶאוו

 ? ןעמָאנ ןיימ ףווא

 טרָאד םהיא טָאה רע ןּוא
 .טשנַעּבעג

 0/0 .ישילש

 ןעֿפורעג טָאה בקעי ןּוא אל( בקעי ארקיַו .אל
 - םעד ןוֿפ ןעמָאנ םָעד לאינפ םּוקמַה םש

 ָאינּפ
 ןהָעזֲעג ּבָאה ךיא ןַעד םיקלא יתיִאר יּכ

 סעטָאג: :לָעננע נַא
 ,טכיזעג םּוצ טכיזעג םינ לא םינפ
 טָעמערֲעג זיא ַעלֶעעז ןיימ ןוא , : ישפנ לצו

 .ןערָאװעג
 םהיֵא טָאה ןּוז יד ןּוא .בל שמשה לחרזיו .בל

 םנישעגֿפױא :
 .,הָעּבירַא זיִא רע ןעו) 8 ר אַ

 לַאּונּפ ןעגנַאגַעג לאו

 : רעה ףיֹוא טקניה רע ןוא ;וכרילֲע עלצ אוהו

 ןַעסֶע טינ ןעֿפרַאד םורַאד ,גל ולכאי אל ןּכ לע .גל

 לַארשי רעדניק יד לֵאְרְׂשִי ינב

 ,רָערָא;ןַאּפש יר השנה דיג תא

 םעד ףיוא זיִא עכלעוו ריח ףּכ לע רשא
 ,טמפיה רָעֹד ןופ קנעלעג 7 = 7 לד
 ,נָאט ןעגיטנייה זיב הזה םויה דע

 טרהירעגנָא טָאה רֶענֲעי לייוו עגנ יִּכ

 וֿפ קנעלַעג םָעד בקעי הרי תכב
 עטֿפיה ס' ס'בקעי < בקש 14 ףֵכָנ
 .רַעדָא:ןַאּפש יד : השנה דיִנּב

 .גל
 ?פיוא טָאה בקעי ןּוא .א

 ,ןעגיוא ענייז ןַעּביֹוהֲעג
 .ןֶעהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ,טמּוק ושע סָאד

 (ןהָעג) םהיא טימ ןּוא

 } ןַאמ טרעדנּוה רעיפ

 (:טלעטשּוצ טָאה רֶע ןּוא
 רַעדניק יד

 לחר ייב ןּוא הָאֹל ייב

 .ןעטסנעיד ייווצ יד יב

 ויניע בקֲעיאַׂשיַו .א

 | ארָיַו

 ומעו
 שיא תואמ עַּבְרַא

 יָה תֶא ץחיו
 לחה לַע הֶאְל לַע
 : :תֹוחָפט היְִּׁשלַעַ

 .טלייהמּוצ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 טלֲעטשַעג טָאה רֶע וא ב| = 98 חשו ב
 ןעטסנעיד יד | תוחפשה

 רעדניק ערעייז ןּוא ֶהיֵדְִי תֶאְו

 ,ןעטשרֶע םּוצ הנשאר

 רעדניִק ערהיא טימ הָאל ןּוא היִדְי האל תֶאְו

 ,ןעמניה ןופ םינרחא

 ףסוי טימ לחר ןּוא ףסוי תאו לֶחר תֶאְ

 .ןַעמצֶעל םּוצ : םיִנֹרֲחַא

 קעװַא רֶע זיא ןיילַא ןוא .ג רבע אּוהְו -ג
 ,ייז רַאֿפ ןעגנַאנעג םֶהיֵנְפִל

 טקּוּבֲעג ךיז טָאה רֶע ןּוא הַצרַא וחתשיו
 דרֲע רעד זי

 ,לָאמ ןָעבְעיז םיִמָעְּפ עבש

 ןעגנַאגָענּוצ זיִא רֶע ויּב ;ןיחא דע וּתְִּׁגדַע
 .רֲעדורּב ןייז זיּב

 ןעֿפָאלעג זיִא ושע ןּוא ד וׂשֵע ץריו .ד

 ,ןעגעקטנַא םהיא ֹותאָרְקִל

 םהיא טָאה רֶע ןּוא והקבחיו
 ,ןַעמּונֲעגמּורַא 0
 ןעלַאֿפעגֿפױרַא זיִא רֶע ןוא = וראָּוצ לע לפיו

 ,זלַאה ןייז ףיוא פד |
 ,טסּוקענ םהיא טָאה רֶע ןּוא והקשיו

 טנייוועג ןָעְּבְִאה ייז ןוא + ןכביו

 ןֶעּביֹוהעגֿפױאמַאה רֶע ןּוא ,ח
 ,ןֶעגיֹוא יוז

 יד ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןוא

 ויַניִע תֶא אשיו .ה

 םיִשָנַה תֶא אֵריַו
 ןעופ ריק יד וא םיִדְליֲה תֶאְו
 ;טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ? ריד ייב עזיד ןָענָעז רֶעוו הל הֶּלִא ימ
 : טגָאוֲעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 רעדניק יד (ןענַעז סָאר) םיִדְליֵה
 . טָאה טָאג כלו (םימ) םיהלא ןנח רֶׁשֲא
 (- ןעקנָאשִעּב .טבענק ןייד :ךֶדבֲע תֶא

 .טגידָענגטב (1

 118 .גל ,חלשיו ,תישארב

 .יעיבר
 ןענעז ןעטסנ יעוד יד ןּוא ה תוחפשה ןשנגתוה ||

 ,(טנהַאנ) ןעגנַאגעג ּוצ

 | א ערָעייז ןוא רוז ןֶהיִדליו חֵּנִה
 .טקוּכֲעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןוא : ןיוחתשתו

 וצ יא הָאל ךיוא ןוא = חֶאָל םֶג שגתו ד
 ןעגנַאנַעג

 רעדניק ערהיא ןּוא היִדְי

 ;טקוּבעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא ווחתשיו

 םָעדכָאנ ןוא רחאו

 לחרןּוא ףסוי ןַעגנַאנָעג וצזיא = לחרו ףסֹוי שגנ

 .טְקּוּבעג ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא 1 ווחתשיו

 ;טנָאזעג טָאה (ושָע) רָע ןּוא .ח רמאיו .ח

 (1 ןייז סָאד לָאז ּוצָאװ = ימ

 ,רָעְגַאל ץצנַאג םָאד = הזה הָנֲחַּפַה לב
 ?טנָעגעְאּב ּבָאה ךיא סָאװ יִתְשְנ רֶׁשֲא

 ;טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא רָמאיו

 טסנוג ןעניֿפעג ּוצ םּוא ןח אצמל

 :יִנדָא יִניֵּב
 ושע רמאיו .ט

 יִחֶא בר יל שי

 .ןררעה ןיימ ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיא

 : טגָאזעג טָאה ושָע ןּוא ,ט

 ןיימ ,ץלוֿפַא ּבָאח ךיא
 ! רעדּורּב |

 .טסָאה ּוד ט ללב סָאװ ריד יב ןָעּביילב לָאז :ָָל רֶׁשֲא ָךֶל יח
 :טנָאעג בקעי טָאה = בֹקֲעַי רֶמאֹּיַו .י

 אנ לא
 - ןח ית אנ םִא
 .יִתָחנִמ תחְקלו
 ידימ

 ןהָעזעג ּבָאה ךיִא םּורָאװ| ת"א 2 לע :
 ,טכיזעג ןייד נפ

 ביזֲעג סָאד טהעז ןעמ יוו םיחלא ינפ תאר
 ,לגנע 'נַא ןוֿפ

 ןעמונעגֿפוא ךימ טסָאה ּור ןּוא : נצרת
 .ןעליוו ןָעמּונ א טימ גיד

 .ריד ייּב זיא רֶעװ (

 !ךָאד ןיינ

 טסנוג ןענוֿפעג ּבָאה ךיא ּביֹוא
 ,ןַעגיֹוא ענייד ןוא

 קנֲעשעג ןיימ ןעמהָענ וטסלָאז
 ,דנַאה ןיימ ןוֿפ
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 תא אנ חק .אי
 יִתַבַרּב

 הל תאֵבֲה רשא

 םיקלַא נח :

 ,קנעשעג ןיימ ךָאד םהָעַנ .אי

 ריד ּבָאה ךיִא ןעכלַעװ
 ,טכַארּבַעג

 ןעקנָאשעּב ךימטָאה טָאגלייוו

 .םָלַא ּבָאה ךיא ןוא = לכ יל שי יִ
 רהעו םהיִא טָאה רֶע ןוא ןב רצפיו

 ןֶעמֶעּבַעג | 0
 .ןעמונעגוצ טָאה רֶע ןּוא : חָקיו

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .בי רמאיו .בי

 ,ןהָעג רימָאל ןּוא ןַעזייר רימָאל

 .ריד ןֶעּבַענ ןהָעגלָעוו ךיִא ןוא

 הכל הע

 דגל | הכְֶאְו
 וילא רמאיו .גי

 ערי ינדא
 םיִּכַר םיִדָליַה יּכ

 רָעדניִר יד ןּוא ףָאש יד ןוא| | רקבהו ןאצהו
 ,עגנוי ןענֶעז תֹולָע

 ,(? רימ ףיֹוא (ןֶענעז יי ילע

 ?רָעּביִא ייז םָעוו ןַעמ זַא ןוא דחא םוי םוקפדו
 גָאמ ןייֵא ןעביירט

 עלא ןָעּברַאטשסיֹוא ןעלָעו ; ןאצה לַּב ּותמו

 ינדא אָנ רֵבֲעַי .רי

 םהיֵא ּוצ טָאה רֶע ןּוא ,גי
 :טגָאזעג

 ,(טקרַעמ ררֲעה ןיימ

 .ףָאש
 ררֲעה ןיימ ןהָעג ךָאד לָאז .די

 ,טכַענק ןייז רַאֿפ ורבע ינפל

 עג םאטנאפ ל הָלֲחַנתא ינו
 הָעג םאזגנאל לָעו ךיא ןוא יטאל

 (* גּוצ ןופ טירט םֶעד ךָאנ הָבאָלמַה לנרל

 ,רימ רַאֿפ טהָעג סָאװ = | נפ רֶׁשֲא
 ןופ טירט םָעד ךָאנ ןוא יִרָליֵה לר

 רעדניק יד
 ןעמוק לָעװ ךיא זיב אבא רֶׁשֲא דע

 .ריעש ןייק ןררָעה ןיימ ּוצ :הריעש ינדא | לא

 :טגָאזעג טָאה וׁשֲע ןוא יט רוָׂשָע רמאיו .ומ

 ןעלעטשּבָא ךָאד לָעוו ךיא ךִֹּע 3 הָניִִ
 ר יב

 .ןַעגרָאז ייז רַאֿפ ומ ךיא (5 .טסייוו (}

 .ךלה == ךאל ןמ ,הכאלמ (+
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 .עטרַאצ ןָענֶעז רָעדניק יד זַא

 .גל ,חלשיו ,תישארב

 ִתִא רֶׁשֲא םעָה ןמ
 רֶמאֹ

 ןח אצה המ
 : ינדא יִניִעְּב
 םויב בשו .מ

 ושע אּוהה |

 ] הָריִש ֹוכְַדְל

 עסנ בקע וי

 תב ל ב
 ּוהנְקִמְּ
 תֹוּכִס הָשָע

 ארק ןֵּכ לַע
 ; תוכס םוקמה םש
 םלָש : בקע אביו .חי

 םכש רע
 ןענּכ ץראּב רֶׁשֲא

 ראן ואב
 ,ריִעָה יִנָפ תֶא ןחיו
 ןקו טי
 הֶדָּׂשַה תֶקְלֶח תא

 םש הַָנ רֶׁשֲא
 | והא

 רומח יִנָּב די

 םכש יִבֲ
 :הָמיִשְק הֶאְמִּ
 חבִּמ םָׁש בָצ כ
 ול אָרְ
 לֵאָרׂשִי יחל לֶא

1 
 |הָתֹּכִמ

 .זיִא רימ ייּב סָאװ קלָאֿפ ןופ

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןוא

 סָאד ךיִא לָאז םּורָאװ
 טסנּוג ןעניֿפעג

 ?ןררעה ןיימ ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיִא

 ?קירּוצ ךיז טָאה ושע ןּוא .וט
 גָאט םֶענַעי ןיא טרהֲעקעג

 .ריעש ןייק גָעוו ןייז ףיֹוא

 טזיירָעג טָאה בקעי ןּוא
 ,תֹוּכס ךָאנ

 ךיז רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא
 ,ויֹוה א טיֹוּבֲעַג

 היפ ענייז רַאֿפ ןּוא

 .ךעלדייב טכַאמעג רֶע טָאה

 ןַעֿפּורעג רֶע טָאה םּורַאד

 מרָא םֶעֹנֲעַי ןוֿפ ןעמָאנ םעד
 .תֹוּכס

 ןַעמּוקֲעג זיא בקעי ןּוא .חי
 (1ץנַאנ

 ,םכש טרָאטש ןיִא
 דנַאל סָאד ןיא זיִא עכלַעו

 ,ןענב
 ןוֿפ ןעמּוקעג זיא רֶע ןעוו

 --- ,םרַא ןדּפ
 טרעגַאלעג טָאה רֶע ןּוא

 .טרָאמש רעד רַאֿפ
 טפיוקעג טָאה רֶע ןּוא .ש

 ,רלָעֿפ:ליהט יד

 ןעגָאלשעגֿפױא טָאה רֶע ּואוו
 ,םלעצ ןייז

 ,רומחינב יד ןוֿפ דנַאה רֶעד ןוֿפ

 ,םבש ןוֿפ רַעמָאֿפ רעד

 .הטישק טרעדנוה רַאֿפ

 טרָאד טָאה רֶע ןּוא כ
 רַאטלַא נָא טלעטשענֿפיוא

 :ןעֿפורֲעג םהיֵא טָאה רֶע ןּוא

 .לָארשי יהלא לֶא

 .ןֶעמּוקֶעגנָא ךילקילג (
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 .דל .ישימחה
 ןֶעגנַאגעגסיֹורַא זיִא סֶע ןּוא - .א|ת3 הניד אצתו .א

 ,הָאל ןופ רֶעמכָאט יד הניד | האל

 ןַערָאּבעג טָאה יז עכלעוו בקֲעיִל הדלי רשא
 ,בקעי וצ 8 72 } 1:50 הי

 תֹואְרְל
 ;ץֶרֶאָה תֹונְבַּ

 התא אריו .ב

 וה רֹומֲחְּבְֶׁש
 ץֶרֲאַה אישנ

 ןֶעהָעזנַא

 .דנַאל ןּופ רֲעטכַעמ יד

 ןהעזרעד טָאה רהיֵא ןּוא .ּב

 רומח ןוֿפ ןהּוז רעד םכש
 ,יוח רעד

 דַנַאל ןוֿפ טסריפ רֶעד

 ,ןעמּונַעג יז טָאה רֶע ןּוא התא ו חקיו

 התא בכשיו
 .םגינויפעג יז טָאה רֶע ןּוא 0 הכוח

 | וצו : הנע
 ךיז טָאה עֵלֶעעז ןייז ןּוא .ג

 (1 טּבֲעלקַעגּוצ -
 ,רעטכָאמ ס'בקעי הניד ּוצ

 סָאד טּבעילעג טָאה רֶע ןוא ה
 ,ןעברעמ

 טדערעג טָאה רֶע ןּוא

 ושפנ | קֵּבְדִּתַו 3

 בקע תב הָניִדּב

 ;הָרֲעּנַה בֵל לַע
 טגָאװעג טָאה םכש ןוא .ה | םכש רָמאַֹו .ד

 רומח רָעטָאֿפ ןייז וצ ויִבֲא רומח לא

 .ןֶעצרַאה םּוצ ןעכדעמ סָאד

 םָעדנעגלָאֿפ רמאל

 רימ םהָענ יִל חק

 ו תאזה הדליה תא
 רַאֿפ (? ןעכדַעמ סָעזיד הב דגחה רצ

 יֹורֿפ א : השאל

 ,טרָעהָעג טָאה בקעי ןּוא .ח עמש בקעיו .ה

 אמט יכ

 ותב הני תֶא

 יָה וי
 והנְקִמ תֶא
 הָָׂשַּ

 (?טעדנעשעג טָאה רֶע זַא

 ;הניד רעמכָאט ןייז

 ןעוועג ןַענעז ןהיז ענייז ןּוא

 היפ ענייז טיז

 ,דלָעֿפ ןיִא

 ;רַעֿפ (* .דניק (5 .טֿפָעהֲעּב ,ןעדנוּבעגוצ ('
 | .םגיניירנוא

 רומח רדיו .ח |

 115 .רל ,חלשיו ,תישארב

 ןָעגיוושָעְג בקעי טָאה | בקי שירחהו

 אב דע .ןעמּוק רֶעייז זיב ;םאּב דע

 רעד רומח וא | = ריח אָצָיַנ ו רעמָאֿפ
 ןנאגענסיורא זיא םכש ןופ | םֶבָׁש ִבָ

 בקע לא

 ֹוּתִא רֵּבְַל
 ואב בקעי ינו \

 |הֶדשה ןמ
 עמ
 םישָנָאָה ובעת

 ן'בקעי ּוצ

 .םהיִא טימ ןעדְעְר וצ םּוא

 ןענעז ןהיז ם'בקעי ןוא +
 --- ,רלָעֿפ ןוֿפ ןעמּוקעג

 ;טרָעהרַעד סָאד ןַעּבָאה ייז יוו

 ךיז ןַעּבָאה טייל יד ןּוא
 ,טרֶעמּוקעּב | |

 + ןעסָארדרעֿפ א: צד רהעז יז טָאה םִע ןוא = דאמ םהל רחיו
 ָכָבְנ יִּב
 לֵב הֶׂשֶע
 תַּב תֶא בְַּׁשִל

 בקע יב
 :חָׂשעַי אל ןֵכְו

 טַאהטדנַאש ַא םורָאװ

 (1 ןעגנַאנעּב רֶע טָאה
 77 ,לָארשי םימ

 ס'בקעי .ןַעגיטלַאווָעג ּוצ
 ,רעטכָאט

 .ןָאהטַעג טינ םרָעװ יֹוזַא ןּוא

 טרֶערֲעג טָאה רומח ןּוא .ח
 ייז םימ | םתא

 ; יֹוזַא רַמאל

 םכש ןהּוז ןיימ יִנְּב כ

 ('טּבעילרָעפ ךיז טָאה ושפַנ הָקַשַח
 ,רעטכָאמ רֶעייֵא ןיִא םכתבּב

 םהיא יז ךָאד טיג ול התא אנ ּונת

 .ֹורֿפ ַא ראפ ; הָשֶאְל

 זנּוא על רימ ןּוא .ט ןנתא ּןנתחתהו .ט
 : ןֶערעגעװשרעֿפ

 רֶעטכעט ַערֲעייַא םֶכ תנְּב

 = ,ונּוא ןַעּבעג רחיא טעו ונל ונתת

 וניתנּב תֶאְ
 : םכְל וחקת

 רעטכְעט ערעזנּוא ןוא

 ךייא ןעמהָענ רהיא טָעוו

 .טסּולֲעג טָאה עלָעעו ןייז (?  .ןָאהטעג (+
5 
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 , ובשת ונתאו -י רהיא םָעװ זנּוא טימ ןּוא יי
 ,ןעניואוו 00

 זרה
 םכיִנָּפל היה
 הורחסו ּובש
 ,ּהַּב וזחאַהו

 ' דנַאל סָאד ןּוא

 ;(יירפ) ךייַא רַאֿפ ןייז םָעוו

 טלָעדנַאה ןּוא טניֹואוו
 רהיא ןיִא

 םּוהטנֶענייַא ךייא טמוקֶעּב ןּוא
 .רהיִא ןיִא

 טנָאזעג טָאה םכש ןוא .אי םכש רמאיו .אי

 ּוצ ןוא רַעמָאֿפ רהיֵא ּוצ ָהיֶחַלֶאוהיִבָאלֶא
 :רֶערירּב ערהיֵא

 טסנוג ןעניֿפעג רּונ ךיא לָאז ם םכיניעּב ןח אצמא
 ,ןעגיוא ַערֶעייַא ןיא +?
 רימ טעו רהיִא סָאװ ןוא 'לא ורמאת רשאו

 0 | שבע ךיִא לע : ןתא

 רימ ףיֹוא ףיֹורַא טגָעְל .בי
 לעיֿפ רהעז

 ,קנֲעשעג ןּוא ּבָאג |

 ראמ ילע וברח .בי

 ןֶּתַמּו רתמ
 ,ןָעְּבָמ לָעו ךיא ןּוא הָנְּתאְו

 ;ןעסייה רימ טעו רהיא יו ילא ורמאת רׁשֲאַּכ

 סָאד רימ טיג רהיֵא ןּוא הרענה תא יל ונתו
 ןֶעבדעמ = - "יי
 .ֹורֿפ א ראפ : הָשֶאְל

 תֶאְ םכש תֶא
 רֶעטָאֿפ ןייז רומח ןּוא ץםכש | | בָא 'רומח

 | ,טסיל מימ הָמְרִמִּ

 ,(יֹוזַא) טרֶערעג ןֶעּבָאה ייז ןוא ורדיו

 טערנְעשְעג טָאה רֶע לייוו אמט רשא

 ! םָתֹחֲא הָניִד תא

 םֶהיֵלֲ ורמאיו .די

 תושעל לכונ אל

 הזה רֶבְּדִה
 ונתחא תא תַתָל

 ַא טָאה סָאװ ןאמ ַא ּוצ ול רֶׁשֲא שאל
 ,טיֹוהרָאֿפ | הָלְרָע

 זנוא רַאֿפ זיִא סָאד לייוו : :ונל איה הַּפְרִחיִּכ

 .הניד רָעטסְעווש רֶעייז

 ;טנָאזַעג ייז ןַעּבָאה ויז ןוא .די

 ןֶאהמ טינ ןַענעק רימ

 ,ךאז עזיד

 רעמסעװש רֶעזנּוא ןֶעּבַעג וצ

 ! .עדנַאש א

 .דל ,חלשיו ,תישארב

 סעזיר טימ רּונ .וט תאזּב ְךַא .וט

 ןעמיטשנייַא רימ ןעלֶעוו םֶכָל תואנ
 ,ךייַא טימ

 ,רימ יוו ןייז טעו רהיא ביוא ונמכ ויה םא

 ךייִא טעו רהיא זַא םֶכָל למחל
 ןעריינשעב

 .ןָאזרַעּפסנַאמ רֶעדֲעי ; רכז ל

 ןֶעּבעג ןֶעלֶעװ רימ ןוא .ש | | תא ֹוּגִָנְו מ
 רֶעמכֶעמ רָנוא וניתנּב

 ,ךיֵא 00 םֶכְל

 רֶעמכַעמ ַערֶעייֵא ןּוא םֶכיֵתֹנִּב תֶאְו

 ,ןעמהָענ זנּוא רימ ןעלעוו ול חלנ
 ןעניואוו ןָעְלָעו רימ ןּוא

 ךייא טימ
 .קלָאֿפ ןייא ןייז ןֶעלֶעו ןוא

 םכתא ונבשיו

 : דָחֶא םעֶל נייַהְ

 טָעוו רהיא ביוא ןוא א ועמשת אל םִאְו .זי
 ,ןערעה טינ זנוא ונילא

 ,ךיז ןֶעדיינשֲעּב וצ =" למהְל

 רעניא ןעמהענ רימ ןעלעוו ּונּתַּב תא ּונחקלו
 = רעטכָאט ---

 .ןהֵעג ןָעְלָעוו רימ ןּוא : ּונכלהו

 רָעטרְעו ערעייז ןוא .חי םהירבד ובטייו .חי
 ןערָאװעג ןעלָעֿפעג ןענעו טא ה :ןדה

 רומח ןּוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיִא רומח יֵניִשּב

 םכש ןיֿפ ןֶעניֹוא יד ןיִא ןּוא םכש יניעבו

 .רומח ןּופ ןהוז רעד : רומח ןב

 רעגה רַחַא אלו .םי

 רֵבָּדַה תשע

 טָאה עּבַאנק רעד ןּוא טי
 טמַאזרָעֿפ טינ

 ,סָאד ןָאהמ ּוצ

 טלָאװָעג טָאה רֶע לייוו בקע תַבַּב ץפח יִּכ
 ,רעטכָאט ס'בקעי :

 םרהָעֲעג ןֶעווֲעג זיִא רֶע ןּוא דֵּבְכִנ אּוהְו

 :םרָעטָאֿפ ץנַאנ ןייז ןופרהעמ | : ןיבא תיֵּב לפמ
 .דניזֲעגק זיוה

 ,רומח ןעמּוקֲעג ןֶענֶעז ,ב רֹומֲח אביו .ב

 ,םבש ןהוז ןייז ןוא ונּב םכשו

 ,טדָאטש רֶעייזןוֿפ רֶעיֹומ םוצ  םֶריֵע רעש לא

 טרָערעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ורבדיו
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 רָעייז ןוֿפ רַענַעמ יד וצ = םריע ישנא לא
 טדָאטש +" חבד צ
 :ֹוזַא : רמאל

 ןעשנעמ יד .אכ הֶּלִאֲה םישנאה .אכ

 זנוא םימ ('ךילרעירפ ןענָע ּונִּתִא םֶה םיִמָלְׁש
 ןיא ןעניואוו ןֶעלֶעוװ יז ןוא ץראב ובָשיו

 ,רנַאל סָאד לכ
 (? ןעלרנַאה ןעלֶעוװ ייז ןוא התא ּורחסיו

 ,רהיא ןיא
 דנַאל סָאד ןּוא ץֶרֶאָהְ
 'ן ד ד:

 6 יירפ זיא םידי תבחר הגה

 ;ײז רַאֿפ םֶהָיֵנְפִל
 רֶעטכעמ רע םתנּב תא

 זנּוא ןעמהָענ רימ ןָעלָעוו
 ,ןַעיֹורֿפ רַאֿפ

 רעטכַעט ערעזנוא ןּוא

 םיִׁשָנָ ּונְל חק
 וניתנב תֶאְו

 םֶתָל ןתנ
 תאֹזַּב ָךֶא .בכ

 שנה ול ו
 ותא תש
 דָחֶא םַעְל תֹויְהִל

 ונל לומהּב

 רכז לכ

 .ןעטינשעב ןַענָע יז יװ :םילפנ םה רֶׁשֲאַּכ

 ג םֶגינקוםֶהנְקִמ גב
 | םָּתמָהְּב לָכו

 םה ונל אולה

 תל הָתֹואְנ ףא

 .ןַעּבַעג ייז רימ ןֶעלָעוו

 סעזיד טימ רּונ בכ

 ןעמיטשנייא זנוא ּוצ ןָעלָעוו
 ןעשנעמ יד

 ,זנוא םימ ןעניואוו ּוצ

 ,קלָאֿפ ןייֵא ןָעְרָעוו וצ (ןּוא)

 ןעמינשעּב טעו זנוא ייּב ןֶעוו
 ,ןָאזרַעּפסנַאמ רֶערֶעי ןערֶעוו

 א ןַעדרעה ַערֶעייז
 םוהסנענײֵא רֶעייז

 היפ רֶעייֵז רָאג ןּוא
 ;זנּוא ךָאד ןֶערעהעג

 ןעמיטשנייַא רּונ רימָאל
 ,ייז טימ |
 ןעניואוו יז ןעלָאז ןּוא : ונתא ּובשיו

 לֶא ועמשיו .רכ .זנוא טימ
 טגלָאֿפעג ןָעְּבָאה םִע ןּוא .דכ

 ,רֹומח = | | | רומח
 ,םכש ןהוז ןייז ןּוא ונּב םכש לא

 .ןעזײרמורַא (= .ןַעּבֲעגֲעגרַעּביִא ,ץנַאנ )1
 ,ץמַאלּפ רעטיירּב א (*

 117 .דל ,חלשיו ,תישארב

 םיֹורַא ןהָעג סָאװ עלא יאצי לָּכ

 ,טדָאטש ןייז ןופ רֶעיֹוט (םּוצ) ורע רעש

 ןעמינשעב ךיז ןעּבָאה ייז ןוא ולפיו

 ,ןָאזרַעּפסנַאמ רֶעדֲעי רֵכְז לֵּכ
 סיֹורַא ןהָעג סָאװ ַעלַא יאצי לֵּכ
 : וריע רעש

 והיו .הכ
 ישיִלשה סב
 םיִבָאּכ םֶתֹויְהַּב

 .טדָאטש ןייז ןופ רֶעיֹוט (םּוצ)
 ,ןָעוועג זיא סֶע ןּוא .חכ
 ,גָאט ןעטירד םָעד ףיוא
 | ןְעווֲעג ןענַעז יז ןַעוו

 (טערנערייל

 יי יב
 |! ו! קעי ,יול ןּוא ןועמש יולו ןועמש ןהיז ס'בק

 ,רָערירּב ס'הניד הניד יחא

 ,טרָעווש ןייז רֶעדעי וברח שיא

 ,רָעכיז חַמַּב טראמש רֶעֹד ףיֹוא ד | (= ןעלַאֿפַעגנָא ןענש ייז ןוא = ריעה לע ואביו

 ;רֵכז לַּ ונרהיו

 רומח תאו .וכ

 ונב םכש תא

 בֶרֶח פל וגרה

 הע תֶא וחי
 םֶכְׁש תיּבִמ
 - ואָצוו

 בקע יִנּב :ּוכ
 םיִלָלֲחַה לַע ואב
 ריִעָ וזביו

 ןעגָאלשרעד ןַעּבָאה יז ןּוא
 .ןָאזרַעּפסנַאמ ןֶעדִעי

 רומח ןּוא ,וכ

 םכש ןהוז ןייז ןּוא

 טימ ןַעגָאלשרַער יז ןַעּבָאה
 ,טרָעווש ןופ ףרַאש םָעד

 הניר ןעמונעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ,זיוה ס'םכש ןוֿפ

 .ןַעגנַאנעגסיֹורַא ןענֲעז ייז ןוא

 ןהיז ס'בקעי ,ונ

 ףיֹוא ןעלַאֿפַעגנָא ןֶענֶעז
 ענענָאלשרעד יד

 * .םביורוצ ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ואט רֶׁשֲא ,טרָאמש יד

 (?טעדנַעשעג ןַעּבָאה ייז לייוו | |
 .רעטסעװש רעייז | ;םָתֹוחֲא

 ףָאש רָעייֵז ,חכ םנאצ תא .חכ

 רָעדניִר ַערֶעייֵז ןּוא סרב תֶאְו

 .טבַאמעג ןיירמוא (? .ןעמוקעג (= .עקנארק ('
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 םהירמח תֶאְו

 רֶׁשֲא תֶאְו
 רֶׁשֲא תֶאְו
 : וחקל

 םֶליֵח לַּכ תֶאְו .טכ

 ספט לָּכ
 םֶהיֵׁש
 ב
 רֶׁשֲא לֵב

 :  תִַּבַּב

 בקע רֶמאַֹּו .ל
 יול לאו ןועמַש לֶא
 יא סתר

 תַאְ
 תאְ
 ובש
 תֶאְו

 יִנָשיאבַהְל

 ראה בָשיִּב

 יורפבו יִנֵע ענב

 רָּפְסֶמ יִתְמ יִנֲאַו

 *|רת ₪

 יֵלָע ּופסְאְו
 נה
 יִתדמשנו
 יִתיבּו יִנֲ
 ורמאיו .אל

 ריִעּב

 הֶדֵּׁשַּב

 דימלתהו הרומה תרות

 ןעלוע
 זיִא טדָאטש ןיִא סָאװ ןוא

 ַערֶעייז ןּוא

 ,זיִא דלֲעֿפ ןיִא סָאװ ןּוא

 .ןעמונֲעגוצ יז ןַעּבָאה

 ןעצנַאג רֶעייֵז ןּוא .טב
 ,ןֶעגָעמרַעֿפ

 רעדניק ערֶעייז עלא ןּוא

 ,ןַעיֹורֿפ ַערֶעייֵז ןוא

 ןוא ןעגנַאֿפַעג יז ןַעּבָאה
 ,טּביױרעּב

 זיוה ןיִא סָאװ םָעלַא ןּוא
 .ןָעוועג זיא

 טגָאזַעג טָאה בקעי ןּוא ,ל

 :יול ּוצ ןּוא ןועמש ּוצ

 ,טּבירטַעּב ךימ טָאה רהיא

 ( ערנַאש וצ ךימ ןַעכַאמ ּוצ

 ןוֿפ רֶעניֹואװנייַא יד ייב
 ,דנַאל סָאר

 יב ןוא ינענּכ םָעד ייב
 ! יזרפ םעד

 להָאצ עניילק ַא ןיב ךיִא ןּוא
 : ןעשנעמ

 ןעלמַאזרֶע ֿפ ךיז ןֶעלֶעוו ייז ןוא
 רימ ןָעגָעג

 ,ןַעגָאלשוצ ךימ ןֶעלֶעוו ייז ןוא

 טניליטרָעּפ לָעװ ךיִא ןּוא
 ,ןַערעוו

 .דניוַעג;זיוה ןיימ ןּוא ךיא

 :טגָאזַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .אל

 ?םורַא ַענייֵא יװ ןַעד ּוצ הָנֹוּכַה
 ןירעביירמ

 רעזנוא ןַעבַאמ רַע לָאז :ונתוחא תא השעי
 !? רעטסַעװש 0

 םיִהלֶא רֶמאַֹּו .א

 בקע לֶא
 םּוק

 ,הל
 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .א

 : בקעי ּוצ

 ,ףיוא העטש

 .הל ,דל ,הלשיו ,תישארב

 לֵא תיב ןייק הע = לֶא תיִב הָלָע
 ,טרָאד ןיואוו ןּוא םֵׁש בֵׁשֹ

 רַאטלַא'נַא טרָאד ךַאמ ןּוא חֵּבזמ בש השעו

 ,טָאג ּוצ לאל
 ןעזיווַעּב ךיז טָאה רֶעכלעװ ףילא הָארּנַה

 ביד וע א א
 ןעֿפָאלטנַא טויּב ּוד ןָעוו ךְחרַבְּב

 : ךיִחֶא ושע ינּפִמ

 בקֲעַי ךמאיו .ב
 ותיב לא

 ִּ רֶשֲא לָּב לֶאו

 .וׁשָע רֲעדּורּב ןייד ןוֿפ

 טגָאזעג טָאה בקעי ןּוא ,ב

 דניזֲעג;זיֹוה ןייז ּוצ

 ןֶענַעז סָאװ ןעמָעלַא ּוצ ןּוא
 בָא טֿפַאש ורה : םהיִא יי

 ,רָעְעג עדמָערֿפ יד | רבה יתלא תא

 ,ךייַא ןעשיווצ ןָענֶעז עבלַעוו םֶככתְּכ רֶׁשֲא

 ,ךייא טגינייר ןוא ורהְטהו
 ערָעייא רָעְּביִא םייב ןוא םיִלֲחַהְו

 | :םכיתלמש
 הָמּוקְנְ :

 לע תב לע
 הבְזמ םש הֶׂשָעֲאְו

 .רֲעדיילק

 ןהעטשפיוא ןֶעלֶעוו רימ ןוא .ג

 (' ןהעג ןֶעלֶעוװ רימ ןּוא
 ,לֵא תב ןייק

 טרָאד ןעכַאמ לָעװ ךיא ןּוא
 ,רַאמלַאנַא

 טרָעֿפטנַע רעבלעוו טָאג ּוצ יתא הנעה לאל
 רימ

 ,םיונ ןיימ ןוֿפ גָאט ןיא יתרצ םויב

 רימ טימ ןָעווָעג זיִא רֶע ןּוא יִדָמִע יִהָיו

 ןעכלעוו ףיוא ,גָעװ ןיא רֶׁשֲא רַב
 .ןַעגנַאגעג ןיב ךיא יתְבְלַ

 בענג ןַעבָאה יז ןוא .ד בקעי לא ונתיו .ד
 ן'בקעי \

 ,רָעטְע ןעדמָערֿפ עלא רבה הלא לכ תא
 יא עג ןֶענֶע) עכלֶעוו םֶדיּב רֶׁשֲא

 ,דנַאה רֶעייז
 ,ןַעגניר יד ןּוא

 ןיִא ןֶעווֲעג ןֶענֶעו
 ,ןֶערֶעיֹוא ערָעייז

 מַה תֶאְ
 עכלָעװ  םֶהיֵנְזֲאּב רָשֶא

 ידי 2 א
 .ןהָעגפיו -



 בֹקֲעַי םָתא מטי
 -ָלֲאה תַחּת
 :םכש םע רֶׁשֲא

 = עשו ה
 םילא תַּתִח יִהָו
 | םירעה לע

 םהיתוביבס רֶׁשֲא
 פר אלו

 : בלע יֵנּביִרֲחַא
 הָזּול בקע אביו הו
 ןענּב ץֶרֶאּב רֶׁשֲא

 לא תיּב איה
 םעה ל אוה

 :זמע רֶׂשֲא

 רב םָׁש ןְ
 םֹוקָּמִל אָרקיו
 לא תיֵּב לא

 םש יִּכ

 םיהלאה ויִלֵא ּולננ

 החי
 הרבד תמו .ח

 | הבר תק
 רבקה
 לֶא תיִבְל תַחֵּתִמ
 אָ תק
 ומש אָרְקִיַו
 ;תּוכּב ןֹולַא
 לֶא םיִהֹלֲא ארי .ט

 דֹוע בקע

 .ּבלַאחרָעטנּוא (1

 דימלתהו הרומה תרות

 ןעמלַאהָעּב ייז טָאה בקעי ןּוא

 ?ןעטניּבערעט םָעד רעטנּוא
 ,םיֹוּב

 .םכש ייּב סָאװ

 ;טזיירעג ןַעּבָאה יוז ןוא .ה

 קָערש ַא ןַעווֲעג זיא סֶע וא
 סעטָאג |
 | ,טדָעמש יד ףיֹוא
 ,ייז םּורַא סָאװ

 טגָאיַעג םינ ןַעּבָאה יז ןּוא

 .ןהיז ס'בקעי ךָאנ

 ןעמוקַעג זיא בקעי ןוא ו
 ,זּול ןייק

 ,ןענּכ דנַאל ןיא סָאװ
 ,לֶא תיּב זיִא סָאד

 ,קלָאֿפ סָעצנַאג סָאד ןוא רֶע

 .םהיִא טימ סָאװ

 טיובעג טָאה רֶע ןוא 4
 רַאמלַא'נַא טרָאד

 םעד ןַעֿפּורעג טָאה רַע
 : טרָא

 ןּוא

 ,לֵא תיּב לֵא

 טרָאד לייוו

 םהיא ּוצ ןָעזיוועּב ךיז טָאה
 ,טָאג

 ןוֿפ ןעֿפָאלטנַא זיא רֶע ןֶעוו
 .רעדורב ןייז

 עמַא ם'הקבר הרובד ןּוא .ח
 ,ןַעּברַאטשַעג זיא

 ןערָאװעג ןַעּבָארגַעּב זיִא יז ןוא

 ,לֵא תיּב ןוֿפ (+רעגירדינ

 ,םיֹוּב:ןֲעכייֵא םָעד רָעטנּוא

 ןייז ןעֿפורעג טָאה רֶע ןּוא
 עמָאנ |

 : ,(? תּוכּב ןֹולֵא

 רֶעדיװ ךיז טָאה טאג ןוא יט
 ,ץבקעי ּוצ ןֶעזיוועּב

 .עכיײַאעגַאלק (*

 .הל ,חלשיו ,תישארב

 ןופ ןעמיקעג זיא רע עו םֶרָא ןֵדַפִמ ֹואֹבְּב
 ,םרַא ן זר יחד :

 .טשנעּבַעג םהיא טָאה רע ןּוא ,ותא הרב

 םהיִא טָאה טָאג ןוא .י םיהלא ול רמאיו .י
 :טגָאוֲעג - וו
 ,בקעי זיא ןַעמָאנ ןייר בקע ףמש

 מש אָרָּקִי אל
 בֹקֲעַי דוע

 לָאְרְשְי םִא יִּכ
 ףמש חיה
 ומש תֶא אֶרְקיו
 ;לֵאָרְׂשִי

 םהיִא ּוצ טָאה טָאג ןּוא :אי םיהלֶאֹולרְמאַו .אי

 ןערעוװ ןעֿפורעג טיג לָאז
 ,בקעי רהעמ ןעמָאנ ןייד

 לָארשי רונ

 נ ןייד ןייז ט םָעוו

 רַעג טָאה רֶע ןוא

 .לָארשי

 :טגָאזעג
 רעגיטכַעמלַא רער ןיּב ךיא ידש לא ינא
 ,טָאג 0
 הא ו רהעמרעפ ןוא רַאּבטכּורֿפ יז הברו הרפ

 גנ ולא עפ ַא ןוא קלָאֿפןיֵא  םיֹוּג לחקו יוג
 עֿפ ןּוֿפ - |

 ,ריד ןוֿפ ןָעְרָעוו טָעוו .ךָּכִמ היה

 עגינעק ןּוא

 ;גסיֹורַא ןַעלֶעוו

 םיִכָלמּו

 עניי ןופ ןהע :ואצ ךיצלחמ
 יש ש

 ץראָה תאו .בי

 תתנרֶׁשֲא |
 ,קחצי ּוצ ןוא םהרבַא ּוצ  קחצילו םֶהְרֹבאְל

 = הָּננתֶא ךֶל
 ירֲַא הער
 :ץֶראָה תֶא ןַתֶ
 0 |  ויָלֲעַמ לעיו גי

 ,דנַאל סָאד ןּוא .בי

 ןַעּבעגַעג ּבָאה ךיא סָאװ

 ,ןַעּבֲעגּבָא ריד יז ךיא לע

 ,ריר ךָאנ רָעדניק ענייד ּוצ ןּוא

 .דנַאל סָאד ןַעּבַעגּבָא ךיא לַעוו

 ?קָעװַא זיא טָאג ןּוא
 םהיא ןוֿפ (:ןְעגנַאגעג

 םוקמב

 טימ טרָערֲעג טָאה רע ואו : ותא רֵּבִּד רשא
 .םהיא

 טרָא םָעד ןיא

 .ךיז ןעְבּוהָעגפיוא (1
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 בקע בֵצֵיַו .די
 הָבָצַמ

 םוקמב |
 ותא רֵּבִּד רשא

 ןֶבֵא תֶבֵצַמ
 ףסנ היקע ךסיו רו הילט סו
 :ןָמְש לע קצו
 בֹקעַי אָרְקיַו .וט
 םוקמה םש תֶא
 ותא רֵּבִּד רשא

 םיהלא םָׁש

 : : לא תיֵּב

 לֶא תיֵּבִמ עס .וט

 דֹוע יחי

 ירָאָה תר
 = הָתרְִּא אֹובָל
 לֶחָר דֶלֵתַו

 .דימלתהו הרומה תרות

 טלעטשעג טָאה בקעי ןּוא .רי

 ,טרָא םָעד ןיִא
 טימ טדָערעג טָאה רֶע ּואוו

 ,םהיִא
 ,ןיימש:קנַעד א

 ףיֹורַאד ןֶעסָאנַעג טָאה רָע ןּוא
 ,רָעֿפּפָא;קנַארט א

 ןעסָאנעג ףיֹורָאד טָאה רֶע ןוא
 .לייֵאםיֹוּכ

 ןעֿפורעג טָאה בקעי ןּוא .וט

 ,טרָא םָעד ןּוֿפ ןַעמָאנ םָער

 םהיֵא םימ טָאה טָאנ ּואוו
 ;טדָערֲעג

 .לא תיּב

 םזיירעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא ,ּוט

 ;לֵא תיּב ןוֿפ
 - ןֶעוועג ךָאנ זיִא סֶע ןּוא

 דנַאל (!עקערטש ַא

 ,תרפא ןייק ןָעמּוק ּוצ

 ,ןָעְרַאְּבְעג לחר טָאה

 .חל ,חלשיו ,תישארב

 יִבָאְ
 : ןימינב ול ארק

 לחָר תמו .םי

 רק

 הָתְרפֶא ףרדב
 !םֶחָל תיב איה

 בקע בציו .כ

 הָבְעמ
 הָתְָבִק לע
 תַבַצַמ איִה
 לר תרבק
 : םויה דע

 עסיו ,אכ

 הלהא טיו

 לּדנִמְ האְלָהמ
 עָדֶר 

 יהיו .בכ

 לֵארְׂשִי ןּכׁשִּב
 איהַה ץֶראַּב
 !ןדז ₪

 ןבּואר ליו

 לֶאְרשי

 | רעמָאֿפ ןייז ןּוא

 .ןימינּב ןַעֿפורעג םהיִא טָאה

 ,ןעּברָאטשַעג זיִא לחר ןוא .םי

 ןעּבָארגַעּב זיִא יז ןוא
 ןַערָאװֲעג

 ׂ ,תרפא ןייק גָעוװ םָעד ףיֹוא

 .םחל תיּב זיא םָאד

 טלָעטשעג טָאה בקעי ןּוא כ

 ןייטש:קנער א

 ,ּבַארג רהיא ףיֹוא

 ןיימש:קנעד רעד זיא סָאד

 ּבַארג ם'לחר ןוֿפ

 .טנייה זיב

 טזיירעג טָאה לָארשי ןּוא .אכ

 ןעגָאלשעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןוא
 טלעצ ןייז

 .רדע לדגמ ןוֿפ רֶעטייוו

 ןֶעווֲעג זיא סָע ןּוא .בכ

 טניואוועג טָאה לָארשי ןֶעוו

 ;דנַאל םָענֶעי ןיִא

 ןעגנַאגעג ןבואר זיא

 ההלבייב ןֶעגֶעלֶעגזיִארָע ןוא הָהְלִּב תֶא בּכשיו

 ויִבֲא שֶנלִּפ

 לארי עמשיו
 בקעי נב ויהי
 רָשע םינש

 הֵאְל ינּב גב

 -- רענֲערָאּבעג?טשרֶע רֶעד ןבואר בקעי רוכב

 יולו ןועמשו

 ; בייוו:סּבָעְק םרעטָאֿפ ןייז

 סָאד טָאה לָארשי ןוא |
 --- ,טרָעהָעג

 ןעוועג ןֶענַעז ןהיז ם'בקעי ןּוא

 .ףלָעווצ

 : ןהיז ס'הָאל .גכ

 ןבּואר

 .(ןֶרָאּבעג רֶעװשטָאהיז וא + ּהָתְדַלּב שקתו

 רָעווש טָאה יז ןָעוו ןּוא . ּהָתשקהב יהיו ו
 ,ןֶערָאּבעג ּהָּתְדלּב

 יד טנָאזעג רהיִא ּוצ טָאה ּהָל רֶמאֹּתַ
 :עמַא?ּבײה תֶדֶלִיְמַה

 ,םינ עטבריֿפ יארית לא

 ןהוז א = נה ריד זיִא רעד ךיוא ןָעד ;ןֵּב ךל הז םנ יִּכ

 גנַאגסיֹוא םעד ייב ןּוא = | יב "הו יי
 ,עלֶעעַז רהיא | ןופ | השפנ

 22 '- ,ןעברָאטשעג זיא יז ןעד  התמ יּכ

 ןֶעמָאנ ןייז ןָעֿפורַעג יז טָאה | ןֶּב מש אָרְקְּתַו
 ,(לינוא ןב ינוא

 .רָעווש ןָעווָעג רהיא זיא סֶע (5 .קיטש ַא (+

 .ןעצרעמש ןּופ ןהוז רעד (9

 הדּוהי ןּוא יול ןּוא ןועמש ןּוא הוה הרגהי זי יז י 1 ְי

 .ןולבז ןוא רכששי ןוא ;  ןּולְבּו רבששיו



 לחר נב .דב

 :ןמינבו ףסוי
 הָחְלִב יֵנְבּו .הכ
 לֶחָר תחפש
  יִָּתפנו ןד
 הפ יִנבּו .ּונ
 הֶאְל תַחפִׁש
 רֶׁשֲאְו דג

 בקי ינב הָלא

 ול רַלירֶׁשֲ
 :םֶרֶא ןדפב
 בקעי אביו .זכ

 בָא קָחְצִי ל
 אָרְמַמ

 עּבראָה תיק

 ןֹורְבֶח איִה
 םש ר רשא

 קִֶיוםֶהרְבַא
 | יהוו .חב

 קחי ימי
 הָנָׁש תַאְמ
 : הנש םינמש

 עוגיו .םכ

 | תמיו
 +ןעה

 קָחְצ

 5 עבו ןק
 ותא ּורּבקיו

 ;ויִנָּב בעי ושָע

 םִע ןוא .הכ

 .דימלתהו הרומח תרות

 ןהיז ם'לחר .דכ

 .ןימינּב ןוא ףסוו

 ,ןהיז ס'ההלּב ןּוא .הכ

 : טסנעיד ס'לחר

 .ילתפנ ןּוא ןד

 ןהיז ס'הּפלז ןּוא וכ

 : טסנעיד ס'הָאל

 .רשֶא ןּוא דג

 ,ןהיז ס'בקעי ןענעז עיר

 םהיִא ייּב ןענַעז עכלֶעוו
 - ןֶערָאװֶעג ןֶערָאּבעג

 .םרַא ןרּפ ןיֵא

 ןֶעמּוקעג זיא בקעי ןוא

 קחצי רַעטָאֿפ ןייז ּוצ

 ,ארממ ןייק

 ,עּבראה תירק ןייק

 ,ןורבח זיא סָאד

 םניואוועג ןָעְּבַאה סֶע ּואוו

 .קחצי ןוא םהרבַא

 ןֶעווֲעג ןענש
 קחצי ןּוֿפ געמ יד

 רהָאי טרעדנּוה

 .רהָאי גיצכַא ןּוא

 ןעגנַאגרַעּפ זיא קחצי ןוא .טכ

 ,ןַעּברָאמשעג זיִא רֶע ןוא

 ןעמּונַעגנײרַא זיא רֶע ןוא
 קלָאֿפ ןייז ּוצ ןֶערָאװעג

 ,ןַערהָאי (םימ) טַאז ןוא מלא

 םהיא ןָעְּבָאה סע ןוא
 ןַעּבָארגַעּב

 .בקעי ןוא ושָע ןהיז ענייז

 .ול ,הל ,חלשיו ,תישארב

 הָדָע תֶא !
 יתחה ןוליא תַּב -

 תמשּב תֶאְו |

 לאעמשי תּ |

 ושעל הֵדָע דלתו ד |
 זפילא תֶא |

 םלעי תאו שלעיתא |

 חרק תֶאְו !

 ושע יֵנּב הלא |

 \ = תאו |
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 .ול
 ,כַאנ יד ןֶענַעז םָאד ןּוא .א |  תודלת הָּלִאְו .א

 -- ושָע ןוֿפ ןעמָאק \ושע
 .םודא זיא רֶע : םודא אּוה

 ענייז ןֶעמּונֲעג טָאה ושע .ב| 5 הק כל ושע .ב
 ר | וישנ

 9 יי = :ןענפ ןוֿפ רָעטכָעמ יד ןופ | = = ןעְנָּכ תּונְּבַמ

 יתח רעד ןֹוליַא ןוֿפ רעטכָאט יד

 הָמָביִלֲהֲא תֶאְו

 הנע תַּב
 : יוחה ןועבצ תב

 המבילהָא ןּוא

 ,הנע ןוֿפ רעמכָאמ יד

 ןועבצ ןוֿפ רעמכָאמ יד
 .יוח רעד

 27  תמשּב ןוא יג.

 ,לֶאעמשי ןוֿפ רעמכָאמ יר

 .תויבנ ןוֿפ רעטסעװש יד :תויבנ תוחא

 ןֶערָאּבעג טָאה הרע ןּוא .ד
 וש ּוצ ,זפילא

 הדל תַמְׂשִבּו
 :לאער תא

 ןֶערָאּבעג טָאה תמשּב ןּוא

 .לָאוער

 טָאה המבילהא ןּוא .ה הָדְליהַמַביִלֲהֲאו ה
 ןֶערָאּבעג לז ש 9

 '  םלעי ןּוא שועי

 .חרק ןּוא

 ,ןהיז ס'וׁשֲע ןָענעז עיד

 םהיִא ייּב ןֶענֲעז עבלעוו
 ןַערָאװעג ןַערָאּבעג

 .ןענּב דנַאל סָאד ןיא

 ול ודל רשֲ

 : ןעכ ץראּב

 ןִע ונע טאה ושָט ןּוא 1 תא ושע .. / הקיו :

 ןֶעיֹורֿפ ענייז | ןישנ
 ןהיז ַענייז ןּוא וינב תאו

 רעטכַעמ ענייז ןּוא יָת תֶאו

 ןוֿפ ןְענָאזרַעּפ עלא ןוא| תי | ן ל תֶאְ
 ,זיוה ןייז | תב \

 ןעררֶעה ענייז ןוא
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 ,היֿפ ןייז רָאג ןּוא ֹוּתַמְהִּב לָּב תֵאְו

 ונינק לָּ תא

 שכר רשא

 ןענכ ראב
 זר לֶא ליו
 :ויִחָא בקע ינפמ

 ,םּוהטנַענייַא ןעצנַאג ןייז ןוא

 ןַעּברָאװרֶע טָאה רֶע סָאװ

 ,ןענּכ רנַאל ןיִא

 ןיא ןעגנַאגַעג זיִא רֶע ןוא
 דנַאל ַא

 רעדּורב ןייז
 ,בקעי

 ןעגעמרַעֿפ רֶעייז לייוו
 סיורג ןָעוועג זיא

 ,ןעמַאזוצ ןעניואוו ּוצ םּוא

 ןוֿפ (רעטייוו)

 בֹרמְׁשּוכְרהיִהיִּכ .ז

 קי במ
 ץֶרֶא הָלְבִי אלו

 םהירונמ

 = םֶתֹא תאָשל

 !םֶהיֵנְקִמ יִנְפִמ
 וׂשָע בשוו .ח

 ריעש רַהַּב

 : םודא אּוה וש

 ?םַאנ יד ןָעְנָעז עיד ןּוא ,ט | תודלת הֶּלאְ .ט

 ;וׁשָע ןוֿפ ןעמָאק | ושע |

 ,םודא ןּופ רֶעמָאֿפ רעד = =

 דנָאְל;סגנוניואוו רֶעייז ןּוא
 טנָאקַעג טינ טָאה

 ייז ןעגָארט

 .ןעדרַעה ַערֶעייז ּבעילּוצ

 טניואוועג טָאה ּוׁשָע ןּוא .ח

 .ריעש גרַאּב םָעד ףיֹוא

 .םודא זיִא ושע

 םודָא יִבֲא

 :ריעָש רַהּ
 תומש הָלֶא :
 ישע ינב

 הָרָע ןֵּב זפילא

 וש תֶשָא
 תַמְׂשַּב ןֶּב לֵאּוער
 0 : ושָע תֶׁשֲא

 זפילא יִנּב ויהיו .אי

 ופצ רמוא ןמית

 ינקו םֶּתְעַגְו
 ענמת ןּוא .בי ענמתו .בי

 ַא ןֶעווֲעג זיא שלי הָתיֵה

 .ריעש גרַאּב םעד ףיֹוא

 ןעממ יד ןֶענעז עיד .י
 : ןהיז ם'ושע ןוֿפ

 ,הדע ןּוֿפ ןהוז רֶעד זפילא

 .יורפ ס'ושע

 ,תמשב ןּופ ןהוז רַעד לָאוער

 .יֹורֿפ ס'ושע

 ופילא ןּוֿפ ןהיז יד
 : ןַעוועג ןענֶעז

 ופצ ,רמוא ,ןמית

 .זנק |

 ןּוא .אי

 וא סתעג ןוא

 ּבייוו;םּבֲעק

 ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 ושע ןֵּב וַפיִלֲאָל
 ילֶאָל לת
 קמע תא
 הָדָע יִנּב הֶּלִא

 :ושע תשא

 ָאועֶריִגְבהֶלִאְו ג
 .חַרְזְו תחנ
 הֶזמּו הָמש
 נב ּויָח הָלִא

 בשמת 
 : ושָע תשא

 יָה הָּלאְו די
 הָמָבילְֶא נב
 הָנע תַב
 ןֹעְבִצ תַּב
 וש שא
 וַׂשָעַל דלתו

 סלעי תֶאְו שועי תֶא

 ; חרק תאְו
 הלא מ

 ושָע יִנְב יַפלַא
 ַיִלֲא נב
 ושע רובב
 ןֵמיֵּת ףולא
 רמוא ףולַא
 ופצ ףולא
 : זנק ףולא
 חרק ולא .וט

 ָּתְעַג ףּולַא
 ָלֶמִע ףולַא

 .ול ,חלשיו

 .ןהּוז ס'ושָע זפילא ייּב

 זפילא ּוצ ןֶערָאּבעג טָאה יז ןּוא

 .קלמע

 הרע ןוֿפ ןהיז יד ןֶענַעז עזיד

 .יורפ ס'ושְע

 ןהיז יד ןֶענַעז קיד ןּוא .גי
 :לָאוער ןופ

 ,חרז ןּוא תחנ !

 .הומ ןּוא המש

 ןהיז יד ןַעוועג ןַענעז עזיד
 ,תמשב ןוֿפ

 | .יורפ ם'וׁשֲע

 ןעוונע ןֶענֶעז עיר ןוא .די

 ,המבילהָא ןוֿפ ןהיז יד

 ,הנע ןופ רעטכָאמ יד

 ,ןועבצ ןּופ רָעמכָאמ יד

 .יורפ ס'ושָע

 :ושְע וצ ןָערֶאבְעְג טָאה יז ןּוא

 םלעי ןּוא שועי

 .חרק ןּוא

 ןענעז עזיד .ומ

 : ןהיז ס'ֹושָע ןוֿפ ןַעטשריֿפ יד

 -  ופילא ןּופ ןהיז יד

 :רֲענֲערָאּבַעג:טשרע ס'ושע

 ,ןמית טשריֿפ

 ,רמֹוא טשריֿפ

 ,ופצ טשריֿפ

 .זנק טשריֿפ

 ,חרק טשריֿפ .ּוט

 ,םתעג טשריֿפ

 .קלמע טשריֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעטשריֿפ יד עז עי" .זפילא יפולא הלא
 ופילא ןוֿפ

 ;םֹודא דנַאל סָאד ןיא םודא ץראב

 :הדע יִנְּב הלא

 לֵאּועריִנּבה לאו זי

 .הרע ןוֿפ ןהיז יד ןֶענֶעז  ץזיד

 ןהיז יד ןַעְנָע עזיד ןוא זי
 לָאוער ןּופ

 :ןהוז ס'ושָע שע כ
 ,תחנ טשריֿפ תחנ ףולא

 ,חד טשרֿפ חרז ףולא
 הֵּמַׁש ףולא

 המ ףולא
 לָאוער יִפּולַא הָּלִא

 ,המש טשריפ

 .הזמ טשריֿפ

 : ןעטשריֿפ יד ןענָע עזיד
 ָאּוער ןוֿפ

 ;םודא דנַאל סָאד ןיא םודא ץֶראְּב
 ,תמשב ןוֿפ ןהיז יד ןענש עיר  תמשב ינב הלא
 .יורפ ס'וׁשָע : :ושע תֶׁשֶא

 ןענעז עווד ןּוא חי הלאו .חי

 ,המבילהָא ןוֿפ ןהיז יד הֵמַביִל הא .ינב

 : יורפ ס'ושע ושע תשא

 ,שועי טשריֿפ שועי ףולא

 ,םלעי טשריֿפ םֶלְִי ףולא

 .חרק טשריֿפ חרק ףּולַא
 ןענעז עזיד הֶּלִא

 ,המבילהָא ןוֿפ ןעטשריֿפ יד הָמביִלֲחַא ַוּלַא

 ס'ושע הנע ןוֿפ רעטכָאט יד יושע תֶשאהנע תב
 .יזרפ

 ,ןהיז ס'ושע ןֶענֶעז עיד .טי

 ערעייז ןעע עזיד ןוא
 -- ,ןעמשריפ

 .םודא זיא (ושָע) רֶע

 ושע ינב הֶּלֹא .טי
 ֶהיֵפּולא הִֶּאְ
 ;םֹודִא אּוד

 .יעיבש |

 ןֶענַעַו עזור .כ

 ח רעד ,ריעש ןּופ ןהיז יד

 סָאד ןופ רֶעניואוונייִא יד
 :דנַאל

 הֶּלִא .ב

 ירחה ריעש ינב
 ץֶרֶאָה יבשי

 לבושו ןמול
 : ה ןועבצו

 ,לבוש ןּוא ןטול

 .הנע ןּוא ןועבצ ןּוא

 198 .ול ,חלשיו ,תישארב

 ןושד ןּוא אב ןֹוׁשָדְו .אכ

 .ןשיד ןּוא רצֶא ןּוא ןשידו רֶצאְו

 ןעטשריֿפ יד ןַענַעז עזיד ירחה יפולא הלא
 ,ירח ןופ \

 ריעש ןוֿפ ןהיז יד ריעש ינב

 ;םֹודָא ץֶראּב
 ןטול ןופ ןהיז יד ןּוא .בכ ןטול ינב ויהיו .בכ

 ,םמיה ןּוא ירח :ןעוועְג ןענָעז םִמיִהְו ירח

 ןטול ןוֿפ רָעטסְעווש יד ןּוא :ענמתמול תוחאו
 .ענמת (ןעוועג זיא)

 ןהיז יד ןֶענעז עיד ןוא .גב לֶבֹוׁשיִנְּב הֶּלֵאְו גכ
 :לבוש ןּופ

 ,לביע ןּוא תחנמ ןּוא ןולע לבי תָחנמו לע

 .םנוא ןּוא ופש :םנואו ופש

 ןהיז יד ןענע עוד ןּוא .וכ ןעבצינכהלאו דב
 ועבצ ןוֿפ

 חו הו חו

 .םודא דנַאל סָאד ןיא

 ;הנע ןּוא היא

 הנע רֶעֹנֶעי זיא סָאד הֵנֵע אוח

 ןענוֿפעג טָאה רֶעבלֶעו אֵצֵמ רֶׁשֲא

 (םימי יד םמּוה תא

 ,עטסיוו רעד ןיא רְֵדִּמַּ

 טרעמיפעג טָאה רֶע עו תֶא ֹותְעְרַּב
 ןֶעלוע יד | םירמחה

 :ויִבָא ןֹועְבֶצִל
 רָעדניק יד ןֶענֶעז עיד ןוא .חכ הנע יִנב הלאו .הב

 הע ןופ ןשד
 תַּב המבילהאו

 ןהיז יד ןענָע עזיר ןּוא .ונ שדי נב הָּלֵאְו וכ

 שה ןופ ןּבשא ןּוא ןדמח בשא ןדמח

 .ןרפ ןּוא ןרתי ןּוא :  ןֶרכו ןרתיו

 ןהיז יד ןָענָק עיד .וכ רצא ינב הלא .זכ
 :רצֶא ןופ

 .ןקע ןּוא ןועז ןּוא ןהלב :ןקת עמ חלב

 .ןועבצ רַעמָאֿפ ןייז ןופ

 ןשד

 ס'הנע המבילהָא א
 .רעמכָאמ

 ,ןַעלָעווק עסייה יד רַעדָא ,ןַעלזע טרַא ןייֵא (
 .םימָא קלָאֿפ םָאר
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 ןהיז יד ןֶענֶע עיר .חג ןשי נב הלא .חכ

 עי .ןרַא ןוא ץוע ראו ץוע
 ַפולַא הֶּלֶא .טנ

 ירחה /
₪ 

 ןעטשריפ יד ןָענָעז עיר :טכ
 :ירח ןוֿפ

 ,ןמֹול טשריֿפ ןמול ףולא

 לבוש ףולא
 ןועבצ ףולא
 : הָנָע ףולא

 ןשד ףולא 5
 רצא ףולא

 ןעיד ףולַא
 יִרחַה יִפולַא הָלא

 ,לבֹוש טשריֿפ

 ,ןועבצ טשריֿפ

 ,הנע טשריֿפ

 ,ןשד טשריֿפ .ל

 ,רצֶא טשריֿפ

 ; ןשיד טשריֿפ

 ןעמשריפ יד ןַענַעז עזיד
 ירח ןוֿפ |
 ?ןַעטשריֿפ ערָעייז ךָאנ םהיפלאל
 טֿפַאשרָעה ו ו
 = רועש רנַאל ןיִא = = ריעֵׂש ץֶראּב
 ,עגינעק יד ןענעז עזיר ןּוא :אל םיכלמה הֶלֶאְ .אל

 טגינעקעג ןַעּבָאה עבלעוו וכלמ רשא

 ו םודא רנַאל ןיִא םודא ץראּב
 טנינַעקעג טָאה סע רָאֿפעּב ףלמ ְךֶלֶמ ינפל

 גינעק א
 < . "לאש רעדניק יד ייב : לאְרשי ינבל

 טָאה םודא ןיִא ןּוא .בל
 טגינעקעג

 ,רועב ןוֿפ ןהוז רעד עלב

 טדָאטש ןייז ןיֿפ ןעמָאנרַעד ןוא
 .הבהנד ןֶעווֲעג זיא

 ןַעּברָאמשעג זיִא עלב ןּוא ,גל

 טגינעקַעג טָאה סע ןוא
 םהיא מָאטשנַא

 חרז ןוֿפ ןהוז רעד בבֹוי

 םֹודֲאַּב למי .בל

 עב ב על
 :הָבָהְנְ וריִע םֵׁשְ

 עלב תמו בל

 יִּתְחַּת ךלמוו
 חַרְ ןּב בֵבֹו

 הרצּכ ןוֿפ ,הָרְצַּבַמ

 ןעּברָאטשַעגויִא בבוי ןוא הל  בֵבֹוי תמו .רל
 }עדה

 טָאה םהיא טָאטשנַא ןּוא םשח ויתחת ךלמיו
 םשח טגינעקֶעג צה 7
 + ל 0 | אש .ינמית דנַאל ןוֿפ ; ינמיתה ןיראמ
 ןַעּברָאטשַעג זיִא םשח ןוא הל = םשח תמיו .הל

 / ְ 49 + טי

 .דימלתהו הרומה תרות

 דַדְּב ןֶּב דַדֲה |

 ול ,חלשיו ,תישארב

 טָאה םהיא טָאטשנַא ןּוא
 מגינֲעקעג

 ,דדּב ןוֿפ ןהוז רעד רדה
 ְָּחַּת ףלמיו

 ןירמ רמ עגָאלשעגטָאה רעבלע ןידמ תא הֵּכַּמַה

 בָאֹומ הדשב

 : תיִוֲעֹוריִע םֶשָ
 דֶדֲה תַמַָו .ול

 יתְחַת למ
 ;הְָָׂשַמִמ חָלְמַׂש
 הלמש מ:
 יִּתְחַּת ךלמיו
 תובחרמ לואש

 ,בָאֹומ רלֲעֿפ םָעד ףיֹוא

 ןייז ןופ ןעמָאנ רעד ןּוא
 .תיוע -- טדָאמש

 ןֶעּברָאטשָעג זיִא רדה ןּוא .ול

 טָאה םהיִא טָאטשנַא ןּוא
 טנינעקעג

 .הקרשמ ןּופ הלמש

 ןעברָאטשעג יא הלמש ןּוא ,ול

 טֶאה םהיִא טָאטשנַא ןּוא
 טנינעקעג

 .רהנה .תובחר ןוֿפ לאש |
 רהנה |

 ןַעּברָאטשַעג זיִא לואש ןּוא ,חל לואש תמיו .חל

 טָאה םהיִא טָאטשנַא ןּוא ויפחת ךלמיו
 טגינעקעג ז:ה נוה
 .רובבע ןוֿפ ןהוז רֶעד ןנח לעב !רֹוּבִכַע ןֵב ןנחלעב

 ךחוז רעד ןנח לעב ןּוא ו לע תֶמּיַו .טל
 ןעברֶאמשעג וי .רובבע זיפ | רובכע ןֵּב

 טָאה םהיִא טָאטשנַא ןּוא רדה ליל. הלמיו
 ,רדה טגינעקעג

 ןייז ןופ ןעמָאנ רֶעד ןּוא ועפ וריע םשו

 ,ועפ -- טרָאטש

 ןייז ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןוא ותשא םשו
 -- וורפ ה
 לָאבמיהמ לאבטיהמ

 ,ררטמ ןוֿפ רַעטכָאמ יד דרטמ תב

 +4 ₪ ' = .בהז ימ ןוֿפ רָעטכָאט יד : בהז ימ תב

 .ריטפמ

 ןעמענ יר ןֶענַעז ויד וא 5 | תומש הלאו .מ

 ושָע ןופ ןעטשריפ יד ןופ רֵׂשָע .יִפולא

 ,ןעילימַאֿפ רעויז דָא םתחפשמל

 ,רעטרע ַערֶעייז ךָאנ םָתמקְמִל

 :ןעמענ ַעץרֶעייז טימ םתמשְּב

 ,ענמה טשריֿפ ענמת ףולא



 .רימלתהו הרומח תרות

 הָוְלַע ףולא
 : תֶתי ףולא

 ,חולע ששריפ

 ..תתי טשריֿפ

 \ | המבילהַא ,המבילהַא טשריפ ,אמ ףולא .אמ
 ,הלֶא טשריֿפ הלא ףולא
 .ןניפ טשריֿפ ; ןניפ ףולא

 ,זנק טשריֿפ ,במ זנק ףולא .במ
 ,ןמית טשריפ ןמית ףולא

 .רצבמ טשריפ : רצבמ > ףולא

 לֵאיּדְנַמ ףולא .גמ
 .םֶריֵע ףולא

 םודא יַפּּלַא הֶּלִא

 | םתבשמל

 תא ץֶּ
 ושע אּוה
 : םודא יִבַא

 ,לָאידגמ טשריֿפ ,גמ

 -- ,םריע טשריֿפ

 ןעטשריֿפ יד ןֶענֲעז עיר
 ,םודא ןיֿפ

 ,רעטרע:ןיֹואוו ערעייז ךָאנ

 רָעייז ןופ דנַאל ןיא
 ,םּוהמנענייַא

 | ושע זיא רֶע

 ןוֿפ רעמָאֿפ (םסאטש) רעד
 .םודא

 .אכ--א ,א הירבוע :הרמפה

 .זל ;ב שיו

 טצֶעזֲעּב ךיז טָאה בקעיןוא א  בֹקֲעַי בשיו .א
 ₪ ןייז ּואוו דנַאל סָאד ןיא ןיבא ירוגמ ץיֶרֶאּב

 ,םניואוועג טָאה העט
 .ןענּכ רנַאל סָאד ןיִא ןענּכ ץֶראּ יב 0 7 ף י ְפ 5

 הלא .ב
 -ןי*

 בקע תודלת
 עבש ןב ףסוי |

  הָנָׁש הֵרְׂשָע
 ענייז םימ טרע ;טיֿפענ טָאה ויחא תא הע ר הֶיַה

 | ;ףָאש יד ןאצב רעדירּב
 (ןעגנַאגעְב ךיז) זיא רֶע ןוא רענ אוהו

 עּבַאנק סל
 ההלב ןופ ןחיז יד טימ = חַתלב יֵנְּב תֶא

 נז עיר כ
 ןוֿפ ןעטכישעג;םנֶעּבַעל יר

 בקעי

 ,טלַא רהָאי ןהָעצּבעיז ,ףסֹוי

 198 .ול ,ול ,בשיו ,חלשיו ,תישארב

 הַּפְִ ינָּב תֶאְו

 יָא ישנ

 הי אביו
 הָעְר םֶתַּבִּד תֶא

 ,הפלז ןּוֿפ ןהיז יד טימ ןּוא

 ,ןָעיורפ סרעטָאֿפ ןויז

 נכָארְּבְעג טָאה ףסֹוי ןּוא

 יז ןעגֲעוו דײרכַאנ עטכעלש

 .רעטָאֿפ רעייז ּוצ :םהיבא לא

 לָארשי ןוא .ג לארשיו :

 ףסוי תֶא בַהָא

 נב לָּכמ
 ול אּוה יב

 ן'ףסוי טּבעילַעג טָאה

 ,ןהיז ענייז עלא ןוֿפ רהָעמ

 ןֶעווֶעֶג םהיִא ייּב זיא רֶע ןעד
 רַעטלֶע רעד ּוצ ןהוז א

 טכַאמַעג םהיֵא טָאה רֶע ןוא ל השעו
 . ₪ ןצנ

 ענערעישרעֿפ ןופ דמעה א : םיפפ תנתכ
 .ןַעּברַאֿפ יה צ'ו
 ןַעּבָאה רַערירּב ענייז ןּוא .ד ויחא ּואריו .ד

 ,ןהָעוֲעג | וו
 ה םהיֵא זַא ותא יִּכ

 רעמָאֿפ רֶעייֵז טּבעיל םהיבא בהא

 ,רעדירב ענייז עלא ןופ רהָעמ ויחא לֵּכִמ

 ,טסַאהַעג םהיא יז ןֶעְבָאה ותא ואנשיו

 טנָאקַעג םינ ןָעְבָאה ייז ןּוא "ולב אלו
 ןעדייל

 .ןעדער ךילדעירפ ןייז ; לשל ורּבד

 טמיורטָעג טָאה ףסוי ןּוא .ה
 ,םיורמ א

 טלהעצרעד טָאה רֶע ןּוא
 ,רערירּב ענייז

 רהעמ ךָאנ ןֶעּבָאה ייז ןוא

 םֹולֲח ףסויסלחיו .ה

 ויָחֶאְל דניו
 אנש דֹוע ּופסויו

 .טסַאהָעג םהיא : ותא
 :טגָאזַעג ייזוצ טָאה רֶע ןוא ו םֶהיֵלֲא רמאיו 2
 ךָאד טרעה אנ ועמש

 ,םיורט ןעויד הזה םולחה

 :ממיורטעג ּבָאה ךיא סָאװ = } : יתמְלח רֶׁשֲא

 ונחנא הֵּנְִו 3

 |םיָמְלַא םיִמְלַאְמ

 הֶדָּׂשַה ֹותַּ

 ןענַאטשִע גפיוא זיא טָא ןוא יִתָמלַא המ הָנִה
 רַאג ןיימ

 ןעברַאג רימ ןעדניּב טָא 1

 דלָעֿפ ןעטימ ןיא
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 הב םִנ
 הָניִּבְסִת הָנִהְ

 םֶכיֵתְֹלֲא

 טקּוּבעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא ,ןיוחתשתו
 .ּברַאג ןיימ וצ ':יִתָמְלַאל

 ןעבָאה רערירב ןמייז ןוא .ח ןיחא ול ורמאיו .ח
 : טגָאז עג םהיא וצ

 רֶעּביִא ןעגינעק ןעד ּוטסעוו וניל !ךלמת מַה

 ןָעשרֶעה טסָעװ ּוד רֶעדָא נא לשמת לושמ םא

 םּורַא ךיז ןָעְּבָאה טָא ןוא
 טלעמשעג

 / ." ןעּברַאג ַערֶעייַא

 ?זנוא רֶעּביִא ונב

 ךָאנ םהיא ןעְבָאה יז ןוא | אנש דוע פסו
 טסַאהֲעג רהָעמ ותא

 ןעמיורמ ענייז רֶעּביִא ויתמלח לע

 .רָעַמרֶָעוו ענייז רֶעּביִא ןוא , ןירבד לעו

 רֶעדיװ טָאה רֶע ןוא ₪  דֹוע םלחיו מ
 טמיורמעג | 0

 = ,םיֹורט רָעַדנַא'ִנַא רחא םולח

 טלעצרַעד םהיא טָאה רֶע ןּוא ויחאל ןתא רפסיו
 ,רָעדירּב ענייז אז שנ
 : טנָאזְעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 טמיורטעג ּבָאה ךיִא יתמלח הגה

 ,םיורמ 8 ךָאנ דוע םֹולֲח
 שמשה ֵּנִהְ

 דנָאמ רֶעד ןּוא ןּוז יד סָאד
 חריהו

 ןרעמש ףלָע יר ןוא םיבכוכ רֶׁשֲעדַחאְו

 ;יל םיוחתשמ

 טלהעצרעד טָאה רע ןוא = ןיִבֲא לא רפסיו .
 רַעטָאֿפ ֿפ ןייז

 .רימ רַאֿפ ךיז ןֶעקוּב

 ,רָערירּב ענייז ןּוא ויחא לֶאְו
 ףיֹוא טָאה רַעטַאֿפ ןייז ןּוא ויבא ןב עניו

 ,ןנירשֶעגנָא םחיא
 : טגָאזעג םהיִא טָאה ןּוא ול רמאיו

 ,םיורט א רַאֿפ סָאד זיִא םָאװ = הזה םולחה הַמ

 ? טמיורטעג טסָאה ּוד סָאװ מלח רֶׁשֲא

 ,ןעמוק ןעד רימ ןֶעלֶעוו אוב אובה

 | ךיחאו ךמאו ינא ןּוא רֶעטּומ ןייד ןּוא ךיא
 רעדירּב ענייד קה: !:יג 74

 דימלתהו הרומה תרות

 ,ןהָעטש ןֶעּבעילּבעג זיִא ןּוא

 : :הָצרא

 ףֵסֹוי לא

 .ול ,בשיו ,תישארב

 ריד רַאֿפ ךיז ןעקוב = ףל תוחתשה.
 ?דרֶע רֶעד וצ

 ןַעּבָאה רֶערירּב ענייז ןּוא .אי ויחא וב ואנקיו .אי

 ערי ו ןייז ןּוא ויבאו

 .:ךאז יר (' טקרָעמְע טָאה ; רֵבְּדַה תא רמש

 .ינש
 ןערָעטיֿפ ןעגנַאנַעג | תוערל ןענַעז רָערירּב ענייז ןּוא .בי| = וחא ֹוכְלִיו .בי

 םֶהיִבַא ןאצ תֶא
 ;םֶכָׁשִּב

 לֵאְרְׂשִי רמו .גי

 ףָאש םרֲעטָאֿפ רֶעייז

 .םכש ןיִא

 מגָאזֲעג טָאה לָארשי ןּוא .גי

 :ףסֹוי ּוצ

 ךָאד ןֶערעמיֿפ רֶעדירּב ענייד םיער ְךיֶחַא אולה

 ; םכש ןיִא םכשב
 ,ךָאד םּוק חבל

 ןעקיש ךיד לע ךיא ןיא םֶהיֵלֲא חלש
 :יִנַָּה ול רֶמאַֹ
 ר ול רֶמאּיַו .די

 האר אֵנ ךְל

 ףיחא םולש תא

 ןאצה םולש תֶאְו

 רֵבּד ינבשהו

 וחלש
 ןרְכְח קמע
 : המכַש אבי
 שיא והֶאְצְמו .ומ

 הָעֹה הִָהְ

 : טגָאזעג םהיִא ּוצ טָאה רֶע ןוא
 .ךיא ןיב ָאד

 םהיא ּוצ םָאה רֶע ןוא
 :טגָאזעג

 הש ,ךָאד הָענ

 רֶעדירּב ענייד (* ןַעכַאמ סָאװ

 ףָאש יד ןַעכַאמ סָאװ ןּוא

 קירּוצ רימ גניירּב ןּוא
 = ןרָעֿפטנַענַא

 טקישעג םהיא טָאה רֶע ןּוא

 ,ןורבח לָאהמ ןופ

 .םכש ןייק ןְעמּוקעג זיִא רָע ןוא

 םהיִא טֶאה ןאמ ַא ןּוא .ומ
 ,ןענוֿפַעג

 םּורַא טרריִא רֶע סָאד

 .דלֲעֿפ ןיא הֶדָּׂשַּב

 םהיִא טָאה ןַאמ רעד ןוא | שיאה והלאשיו
 מגערֿפעג

 .ןערעירפ םָעד (5 .טקניידעג ,טיהעג (



 דימלתהו הרומה תרות

 :םָעדנַעגלָאֿפ רמאל
 ? וטסכוז סָאװ : שקבת הַמ

 :םגָאזָעג טָאה רֶע ןּוא ,וט רֶמאֹּיַו .ּומ

 רֶעדירּב עניימ יחא תא

 :ךיא
 ךָאד רימ גָאז

 ךײװ + ׁשֵּקבַמ יִכֹנֲא

 יל אָּנ הֶדיִגַה
 ?יײז ןַערֲעמיֿפ ּואװ ! םיער םה הפיא

 :טגָאזָעג טָאה ןַאמ רֶעד ןּוא יי = שיאה רמאיו .זי

 טוײרַעגקַעװַא ןֶעּבָאה ייז הּזמ ועסנ
 ןענַאר ןוֿפ

 ייז טרָעהַעג ּבָאה ךיא ןֶעד
 : ןֶעגָאז

 = .ןתֹוד ןייק ןהָעג רימָאל

 ןעגנַאגָעג זיא ףסוי ןּוא

 םיִרְמֹא יִתְעַמש יִּב
 תני הֵבָּלִ

 וי לו
 יָא רַחא
  ןדְּב םִאְָמיו

 ,רֶערירּב ענייז ךָאנ

 ןעגוֿפעג ייז טָאה רֶע ןּוא
 .ןתֹוד ןיִא ₪

 םהיא ןַעּבָאה ייז ןּוא .הי ותא ואריו .חי
 הָעזֲעַג ₪

 ן 25 ; ןעטייוו ןוֿפ קחרמ

 ךיז טָאה רע רָאֿפַעב א! היטב
 ,ייז ּוצ טרעטנהענרַעד | םהילא

 = ד" ייז ןַעּבָאה ותא ּולכנתיו
 םהיא ןָעְגָעו ,

 : .טהיִא ןעמיֹומ ּוצ  ֹותיִמֲהַל

 טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא .טי ורמאיו .םי

 : ןרעדנַא םּוצ רעניֵא = תא לֶא שיא
 תומלחה | לע הנח

 .רעמיורט רָעְנָעי טמּוק טָא
 : יי ל ל |: אב הוְּלַה

 טציִא ןוא .כ .הָּתַ .ב
 םהֹיִא רימָאל ,טמּוק והגרהנו וכל

 עא 000000000 טד
 ;נייִרָא םהיִא רימָאל ןּוא ּוהְכָלְׁשַנ
 ֿפרָאװ 2 וו
 עט יד ןוֿפ ַענייֵא ןיא - תורבה דַחַאְּב
 :ןַעגָאז ןֶעלֶעוװ רימ ןּוא נְרַמֲאְ

 טָאה רעיהט (!םָעדליװ ַא
 ,ןעסעגעגֿפױוא םהיא

 והְתָלַכֲא הָעְר הָּיח

 :שפנ ּוּנַּכנ אל |

 םהילא רמאיו .בכ |

 םד וכפְׂשִּת לַא
 ותא ּוכיִלְׁשַ |

 הזה רובה לא <

 רבְִּמּברֶשֲא
2 7 . 

 קֶר רֹוּכַהְו

 197 .ול ,בשיו ,תישארב

 הָאְרִנְו ,ןהָעְז ןָעְלָעוו רימ ןּוא
 .ןעמיורט 2 = ענייז ןֶערָעװ ןֶעלֶעוו סָאװ :ויתמלח ויהי המ
 (סָאד) טָאה ןבואר ןוא ,אכ ןְבּואְר עמשיו .אכ

 , טרֶעהרָעד
 טָעטערֲעג םהיא טָאה רֶע ןּוא םדימ ּוהְלצִּיו

 ,דנַאה רֶעייז ןוֿפ הל ד* צ /

 .:םנָאזָעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 טינ םהיא ןֶעלַעװ רימ
 ! ןעגָאלש:טיֹוט

 וצ טָאה ןבּואר ןּוא .בנ |
 :טגָאזעג ייז |

 ,טּולֹּב ןייק טינ טסיגרעפ
 ןְבּואְר

 ןיירַא םהיֵא טֿפרַאװ
 ,בורג עזיד ןיא

 ,עמסיוו רעד ןיא זיא עכלָעו
 ומ רהיא טלָא ןב וחלשת לא דנַאה ַא רָעּבֶא די
 ותא ליִצַה ןַעַמְל

 םהיִא ףיוא
 -- ,ןָעגָעל טינ

 םהיא ןַעמער .ּוצ םּוא

 ,דנַאה רֶעייֵז ןוֿפ םדימ

 ןעגניירּבוצקירוצ םחיא ובישהל
 .רַעמָאֿפ ןייז ּוצ ;ויִבֲא לא

 .ישילש
 רֶׁשֲאַּכ יהיו .גכ

 | ףסוי אב |

 וא לא
 ןעגיֹוצֲעגּבָארַא ייז ןָעָּאה ףסוי תא וטישפיו

 ןהסי ןופ ותנתּכ תֶא

 םיספה תֶנֹהַּ תא

 וע שא
 והחקיו .רכ

 ותא ּוכילשיו

 ןעמוקעג זיא ףסוי יוו ןּוא .גכ

 ,רָעדירּב ענייז ּוצ

 ,רמָעה ןייז

 ענעדעישרַעֿפ ןופ דמֲעה יד
 ,ןעבראפ

 ,םהיִא ףיוא זיא עכלָעוו

 םהיא ןָעְּבָאה ייז ןּוא ידכ
 ,ןעמונַעג

 סהיא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ומ = '

 ןַעֿפרָאװעגנײרַא הרבה א וירא
 ; בּורג ןיִא

 ,גידעל זיא ּבורג יד ןוא
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 רהיא ןיא זיא רֶעסַאװ ןייק : םימ וב ןיא
 .ָאמינ = - ג
 טצֶעזֶעג ךיז ןָעבָאה ייז ןּוא .הכ ובשיו .הכ
 ,ןַעסֶע םֶחל לָבֲאְל
 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיֹוא ןעּבָאה ײז ןּ א םהיניע ואשיו

 ןָעְגיוא ערֶעייז 2 6 ;

 ,ןהָעזֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא וארו

 ןוֿפ (:ןַאװַארַאק ַא סָאד תַחְרא הגה
 םילאעמשי םילאעמשי

 רעלג ןּוֿפ טמוק דעְלנִמ האַּב

 ןֶעלֶעמַאק ערש ןיא  םיִאְׂשֹנ םֶהיִלַמְּו

 ארט ןעצריוועג 0 .תאכנ

 םַאזלַאּב ירצו

 ;םּוטַאל ןּוא טל

 ןהָעג יז םיִכְלּוה
 ןערהיֿפ ּוצ ּבָארַא םּוא

 .םירצמ ןייק (סָאד)
 טנָאזֲעג טָאה הרּוהי ןּוא .ופ

 !הַמִיִרְצִמ ריִרֹוהְל

 הָדּוהי רמאיו .וכ

 :רָעדיִרּב ענייז ּוצ יחֶא לא

 42 המ ןייז טָעװ ץּונ א רַאֿפ סָאװ עצב המ
 ןָעגָאלשרעד ןֶעלעװ רימ זַא

 יערורב רַעזנוא
 ןעקעררעֿפ ןַעלעװ רימ ןּוא

 ? טּולּב ןייז
 םהיִא רימָאל ןּוא טמוק זמ

 ןעפיוקרעפ
 ,םילאעמשי יד ּוצ

 טינ לָאז דנאה רֶעזנּוא ןוא
 םהיִא ףיֹוא ןייז

 ,רעדּורב רעזנּוא ליוו

 .רֶע זיא שיילפ רֶעזנּוא

 ניחא תֶא גרה יִּכ

 : מד תֶא וניו

 ונרּכמְנו ּוכְל .וכ

 םיִלאַעמְׁשִיל
 וב יהת לא ונדיו

 ּוניִַא יִּכ

 אה רע
 .()טנלָאֿפעג עא שיש פאה רֶעדירּב עניד ןוא !  ויחא ועמשיו אפ טראפ

 ןֶענעז םִע ןוא .חב ורבעיו .חכ
 .ןעגנַאגעגײּברַעֿפ --

 ,ןעשנעמ ץ'שינידמ םיִניְדִמ םישנא
 , םיילפיוק םירחס

 ןָעְּבָאה ַעֹנֲעי ןוא וכשמיו
 ןעְגיוצעגסיורַא 1

 .טרעהַעג (5 .טֿפַאשלֶעזעג ַא (1

 ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 ףסֹוי תא ּולעיו

 רובה ןמ
 ףסוי תא ּורְּכִמִיַ

 םיִלאָעְמשיל
 ףָּכ םיִרֲָעַּ
 ףסוי תא ואיכיו

 : המירצמ
 ןבּואר בשיו .טכ
 | רובה לא

 ףסֹוי ןיא נה
 רֹוּבַּב

 ויד תֶא ערקיו

 ויחא לא בשיו .ל

 דא
 ונניא דליה
 ,אָב יִנֲא הָנא ינאו
 וחקיו אל

 וי תנְּכ תא
 וטחשיו
 םיִזע ריעש
 תֶנִֹּּכַ ךתא לֵב

 ;םֶדַּב

 ּוְלַׁשיַ בל

 םיפפה הנ תֶא

 םֶהיִבֲא לא ואיביו

 ורמאיו

 ונאָצִמ תאז
 אנ רַּכַה
 איה ָךִנְּ תֶַּכַ

 : אל םא

 .ול ,בשיו

 ן'ףסֹוי טכַארּבַעגֿפיורַא ןּוא

 טֿפױקרַעֿפ ןַעּבָאה יז ןּוא
 םֹוי

 וה םילאעמשי יד ּוצ

 .קיטש:רָעּבליז גיצנַאװצ רַאֿפ

 ן'ףסֹוי טכַארּבַעגןעּבָאהײז ןּוא

 | .םירצמ ןייק

 ךיז טָאה ןבּואר ןּוא .טכ
 טרהעקעגקירוצ

 , םּורג רַעד ּוצ

 ,בּורג ןיִא ָאמינ זיִא ףסוי ןוא

 ענייז ןָעסירּוצ רֶע טָאה
 .רָעריילק

 ?קירוצ ךיז טָאה רֶע ןּוא .ל
 ,רָערירּב ענייז ּוצ טרהָעקֲעג

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 ָאמינ זיא דניק סָאד

 ךיִא לָאז ּואוו ,ְךיִא ןוא
 ? ןעמּוקניהַא

 ןעמּונֲעג ןעבָאה ייז ןוא .אל

 ,רמֲעה ס'ףסֹוי

 טכַאלשעג ןַעּבָאה יז ןּוא

 י ,קָאּבןעגיצ א

 טקנוטעגנייַא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 רמעה יד

 ,טּולּב ןיִא

 טקישעג ןָעּבָאה יז ןּוא .בל

 ענֶע רעישרֶעֿפ ןוֿפ רמעה יד

 כַארּבעג יז ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,רעטָאֿפ רֶעייֵז ּוצ

 :טנָאזַעג ןַעּבָאה ייז ןוא

 } ןֶענוֿפָעג רימ ןָעּבָאה סעיד

 ךָאד ןֶעקרָעד

 .דמֲעה םנהוז ןייד סָאד זיִא
 .טינ רֶערָא



 ּהְריִּבִיְו .גל

 רמאיו

 ינּב תֶנתַּכ

 ו הָעְר היח

 ּוהְתָלַכֲא
 בתו

 :ףסוי ףרט ףרט

 ערקיו .דל

 תל
 קש םשיו
 וינתִמּב
 ֵּבַאְִי
 ונכ לע

 :םיִּבַר ימי
 ומקיו .הל

 נב לָכ
 ויִתֹנִּב לֵכְו

 ומֲַנְל
 סחנתהל ןַאָמיַו
 = מא
 יִנְּב לֶא דֶרֶא יִּכ
 | הָלֶאָש לֵבָא

 בקע ִ

 ;ויִבָא ותא ְךְיו
 םיִדַהְו ול
 ותא ורָכמ

 םיְִצִמ לֶא
 ַפיִמֹופְל
 ערּפ םיִרְ
 םיִחָבּמַ רַׂש

 .טנַעלעג (

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,טנעקרעד יז טָאה רֶע ןּוא .גל

 :טנָאזעג טָאה רֶע ןוא

 ,(םָאד זיִא) דמֲעה ס'ןהוז ןיימ

 רעיהט סעדליוװ ַא

 ! ןעסעגַענֿפיוא םהיא טָאה

 ןעסירוצ זיא ,ןַעסירּוצ
 ! ףסוי ןֶערָאװע

 ןע עסירוצ טָאה .בקעי | ןּוא .דל

 ,רעדיילק ענייז

 (!ןָאטַעגנָא טָאה רֶע ןוא

 ,ןעדנעל ענייז ףיֹוא קַאז ַא |

 טרֶעיֹורטַעג טָאה רֶע ןּוא

 ןהוז ןייז ףיוא

 .(?םייצ עגנַאל ַא

 ןענַאטשעגֿפױא ןָעְְ .הל

 ןהיז ענייז עלא

 רעמכעמ ַענייז עלַא ןּוא

 ,םהיִא ןעטסיירט

 טלָאװָעג םינ טָאה רֶע ןּוא
 ,ךיז ןעמסיירט

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 ןהעגּבָארַא לָעוװ ךיא (ןעד)
 ןהוז ןיימ ּוצ

 .ּבּורג ןיא רֶענירֶעיֹורט 8

 םהיֵא טָאה רַעטָאֿפ ןייז ןּוא
 .טנייוועב

 םינדמ יד ןּוא .ול

 טפיוקרעפ םהיא ןֶעּבָאה

 םירצמ ןייק

 ,רפיטופ ּוצ

 ,רענעיד:ףיֹוה ס'הערּפ

 יד ןוֿפ רַעטשרעּבָא רעד
 .רעטכַעװּבייל

 .געמ לעיֿפ (

 .חל ,זל ,בשיו ,תישארב

 .חל
 ןָעוועג זיא סע ןוא .א

 .יעיבר

 יהיו .א

 וה עב ,םייצ רָעְנָע ןיא איהה תֶעַּב
 ;גנַאגעגקע גו ןעגנַאנֶעגקֶעװַא הדיהי זיִא = הדוחי דריו

 5 ,רָערירּב :נייז ןופ ויחא תאמ

 ןעגָאלשע:ֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא יו
 ( טל יצ ןייז) |

 ,םלּורע ןיֿפ ןַאמ א (: ןעּבענ ִמּלְרַע שיא דע

 (ןעוועג זיִא) ןַעמָאנ ןייז ןוא ; הָריח ומשו
 .הריח

 טרָאד טָאה הדּוהי ןּוא .ב הָדּוהְי םש ארו .ב
 ןהָעזעג

 ִנעְנָב שיא תַּב %
 עוש ומשו

 החי
 ָהיֶלֵא אביו
 רהתו .ג

 ןֵב דלתו
 נֹמְׁש תארי

 ןאמ א ןוֿפ רֶעטכָאט
 ןענּכ ןוֿפ

 (ןְעווֲעג זיא) ןעמָאנ ןייז ןּוא
 ,עּוש

 ,ןעמּונֲעג יז טָאה רֶע ןּוא

 .רהיא ּוצ ןעמוקעג זיא רֶע ןוא

 רַעגנַאװש זיִא יז ןוא -ג
 ,ןַערָאװעג

 ,ןהוז א ןֶערָאּבעג טָאה יז ןּוא
 ןייז ןעֿפּורעג טָאה רֶע ןוא

 = ןעמָאנ

 רעננַאװש רָעדיוו זיא יז ןּוא יד

 ,ןערָאװעג

 יז ,ןהוז א ןֶערָאּבעג טָאה יז ןּוא

 דוע רַהֹּתַו .ד

 ןֵּב דלת
 ןייז ןעֿפורעג טָאה יז ןוא| מש תֶא אָרְקִּתַו

 .ןנֹוא ןעמָאנ עא

 רעדיוו טָאה יז ןּוא | ע ףֶמֶּתַו ה
 ,ןהוז א ךָאנ ןֶערָאּבעג ןּב דלתו

 ןייז ןעֿפורעג טָאה יז א ומש תֶא אֵרְקִּתַו
 ;הלש ןַעמָאנ הָלָׁש

 ביזכב היה
 : !תא הָּתדִלְּ

 י הֵׁשֲא הָדּוהְי חק ו
 ורוכב רעל

 רמת המ

 ,בױּב ןיִא ןָעווָעְג זיא רֶע ןוא

 .ןֶערָאּבַעג םהיֵא טָאה יז ןֶעוו

 ןעמונעג טָאה הרוהי ןּוא
 יורפ א

 רַע םָענֶערָאּבַעג;טשרֶע ןייז וצ

 (ןעוועג זיא) ןעמָאנ רהיֵא ןוא
 ,רמת +=

 .זיב (1
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 רֶע יי 1

 .הָוה רו

 ,רֶע ןָעווָעג זיא

 טבעלש ער

 ,ןעגיֹוא סֶעטַאג ג ןיִא הוהי יניע !ב

 = םהיא טָאה טָאג ןוא : הוה ּוהָתְמִו
 .טעטיומעג

 ףיחא תשא לֶא אב ןֵנֹואְל הָדּוהְי רמאיו .ח

 עַריו ₪ :ָךיִחָאְל עֶרְז םֶקָהְו ּהָתא םֶּבִי

 : ול רהתו הלא !
 = ,רֶענֶערָאּבַעגטשרע ס'הדוהי

 = אב םִא הִיְהְו ערזה חיהי ול אל יִּכ ןנוא
 ןתנ י יִתְבְל הֵצְרַא תֶחֶׁשְ זיִחַא תֶׁשֲא לא

 רֵׁשֲא הָוהְי נע עריו י : ויחאל ערז
 הדוחי רָמאיו .אי :ןתא םּג תַמיו הׂשֲע

 דע יבא תיב הנמלא יבש ותל רמת

 בִי ןפ רַמָא יִּכ יִנְב הָלֵׁש לד

 ברי יתיִכאתיִבבָשַתורַַּתְדְלַו חב
 ניו הדהְי תָָא ְׁש תַּב מום
 והער הָריִחְו אּוה ונאצ יִזְּג לע לַעּיַו הדוחי
 רַמאֵל רַמָתִל דעו .גי : התנמת מלה

 רה די : ונאצ מל התנמת הלע ףימח הנה

 לתת עב בְּתַוהלֲעַמ התמיד
 התת רד לע שא םניע חַתפִּבבׁשְקִ
 ול הנ אל איִהְו הלש לֵדָנ יב הָתֲאְ יּכ

 יּכ הנוזל הבשחיו הָדּוהְי ָהָאְרִיַו .וט :ָׁשאְל

 רמאיו ךרדה לא הלא טו .וט : היפ הת

 ותל יִּכ עדי אל יב ךילא אֹובֲא אנ הֵבֵה

 !יָלֵא אֹובָת יִּכ יִל ןּתִּת המ רֶמאֹּתַו איה

 ןאצה ןמ םיִּזִע יִדְג חַּכַׁשֲא יִכֹנָא רָמאיו זי
 ֶמאַֹו זי בלש דע בר תם רֶמאֹתַ
 ךמָתֹח רֶמאִתַו ל ןָּתֶא רֶׁשֲא ןֹובָרֵעָה הָמ
 אבו הָל ןַו ףדיב רֲֶׁא ףמו לת

 אל |

  אָוה םַּג תומי

 .טל ,חל ,בשיו ,תישארב

 רפתו ְךֶלֹּתַו םקתו .שי

 הָתֹוְמלַ יְִנּב ׁשּּתַו למ הפי
 וחער דִיְּב םיִּזִעָה יִדָּג תֶא הָדּוהְי חלשיו כ
 אלו השאה דַימ ןוברעה תחקל יִמָּלְדַעַה
 רמאל ּהַמֹקִמ יִשְנִא תֶא לֵאְׁשִיַו .אכ ;הָאָצִמ

 ּורְמאֹּיַו ךרדה לע םיִניֵעַב איִה הָׁשָדִּקַה היא
 הָדּוהְי לא בשיו .בכ : השדק הֶּזִב הָתֹיֲה אל

 ּורמא םוקמה ישָנַא םגְו היֶתאָצְמ אל רַמאיו

 הָדּוהְי רֶמאּיַו .גכ הָׁשְק הֶּזִב הָתיִה
 ידגה יתתלש הֵּנִה וּובָל היהְנ ןפ הל חקת

 שֹלׁשְמִּב יהיו .רכ : התאצמ אל הָּתַאְו הזה

 תל רמת הָתְנז רמאל הוה דגי םישדח
 הואיצוה הדוהי רָמאיו םינונז הרה הנה םנו

 לֶא הָחְלַש איְִו תאצומ איִח .הכ :ףָרָשַתו
 הרה יִכֹנָא ֹוּל הָלא רשא ׁשיִאְל רמאל ָהיִמָח

 םיִיִתּפַהְ תמתחה יל אֵנ רֵּכַה רמתו

 הָקָדִצ רמאיו הוה רַּכִיו .וכ ! הלאה מה
 אלו נב הָלָׁשְל היתתנ אל ןֵּכ לע ִּכ יּנ

 ָּנהְ התחל תב יהיו .וכ !ּהָּתעַדְל דֹוע 5
 די תו הָתְרלְב יהיו .חכ הָנמְבַּב םיִמֹואְת
 רמאל ינש ודי לע רשקתו תָדלִמַה חקתו

 הָנִהְו ודי ביִׁשָמְּכ יחיו .טכ + הנשאר אצי הֶז
 ארקיו ן'רפ ךיִלָע ת הַצְרְפ המ רמאתו ויחא אי

 ודי לע ֶׁשֲא ויחא אצי רחאו 5 ר ומש

 - חרת מָש אַ ינְשַ
 .טל

 ?בָארַא זיא ףסוי ןּוא .א
 ןַערָאװַעג טרהיֿפעג

 ,םירצמ ןייק

 טָאה םָע ןּוא

 .ישימח

 דרוה ףסֹויְו .א
 המירצמ

 + ב7: *

 :םפיוקַעג םהיא רפיטופ וה ונקיו
 ,רפיטופ
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 הערפ םיִרָס
 םיִחַּבַּטַה רש

 ירצִמ שיא

 יד ןּוֿפ דנַאה רעד ןופ םיִלאָעְמׁשיַה דימ
 ,םילַאעמשי תדרוה רש
 םהיִא ןַעּבָאה עכלֶעוו והדָרֹוה רֶׁשֲא

 ,רענעיד:ףיֹוה ס'הערפ

 יד ןוֿפ רֶעטשרֶעּבָא רעד
 ,רעטכַעוװ?ּביײל

 ,ןאמ רעש'ירצמ א

 | 3 .ןיהַא טכַארּבַעג : המש
 ןָעווענ זיא טָאג ןּוא -ב הוהי יהיו .ב

 ,ץ'ףסֹוי ביז ףסוי תא

 ,ןַאמ א ןָעווֲעג זיא רֶע ןּוא יִלצַמ שיא יהיו
 ,טקילג סֶע ןֶעבלֶעוו

 ןֶעוועג זיא רֶע ןּוא יהיו

 . ןררעה ןייז ןוֿפ זיוה ןיא ויָנֹדֲא תיִבְּב

 .ירצמ רֶעֹד : ירצמה

 ויָנֹדֲא ארו -ג

 ,םהיֵא םימ זיִא םָאג סָאד ותא הוה יכ

 והט רֶע סָאװ סָעלַא ןּוא השעאוהרשאלכו

 ,דנַאה ןייז ןיא טָאג טקילנַעּב :ֹודָיּב חילצמ חוהי

 מ ףֵֹויאָצְמּו.
 ויניֵעּב

 < א תָדָשְ
 והדקפיו
 ותיֵּב לע
 ול שי לכו

 = וב ןֵתְ
 יה יהיו .ה
 מ

 ,ןהָעזֲעג טָאה ררֲעה ןייז ןוא .ג

 טסנוג ןַענוֿפֶעג ףסוי טָאה .ד
 ,ןֶעגיֹוא ענייז ןיא

 טנעירֶעּב םהיא טָאה רֶע ןּוא

 םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 ןעמונעגפוא

 ,ויֹוה ןייז ףיוא

 ,טָאה רע סָאװ סָעלַא ןּוא

 ןיא ןֵעּבַענֲעגּבֶא רֶע טָאה
 .דנַאה ןייז

 ,ןָעווָעג זיא םָע ןוא

 ,ןָא ןאר ןופ
 םהיא טָאה רֶע יוו ותא דיקפה
 | ןעמונָטגפיוא ו
 | : זיוה ןייז ףיֹוא ותיבב

 ,םָעלַא ףיוא ןּוא לכ לעו

 רול שי רָשֶא

 טשנָעְבְעג טָאג טָאה הָוהְי הרביו
 ם שנה

 ,טָאה רֶע סָאװ

 181 .םל ,בשיו ,תישארב

 ירצמה תיֵּב תֶא

 = וי ללב
 הָוהְי תַּכרִּ יְִו
 ול שי רָשא לבב

 : הָרְשַבּו תֵּבַּ

 ירצמ ןוֿפ זיוה סָאד

 ,ףסוי בעילוצ

 ןעוועג זיִא ןָעְגָעו םעמָאג ןּוא

 טָאה רֶע סָאװ ,סָעלַא ןיִא

 .דלֲעֿפ ןיִא ןּוא זיוה ןיא

 ןֶעזָאלַעגרעּביא טָאה רֶע ןוא -ו בזעיו .

 םהיֵא ּוצ טרָעהְעג סָאװ םָעלַא ול רֶׁשֲא לֵּב
 - ,דנַאה ם'ףסֹוי יא ףכוי ריב

 טסואוועג טינ טָאה רע ןוא| 8 עדי אלו
 ,זיא םהיֵא ייּב סָאװ המואמ

 טלה םא יִּכ

 לבֹוא אּוה רֶׁשֲא

 ףסו יה
 רַאת הַפ
 ;הֶאְרַמ הפי

 ,םיורּב סָאד רעסיוא

 ;טסֶע רָע סָאװ

 ןֶעווֲעג זיִא ףסֹוי ןּוא

 טלַאטשַעג ןיא ןעש
 .ןהָעּוסיוא ןיא ןעש ןּוא

 .יש ש

 תֶשֲא אּׂשִתַו הָּלִאָה םיִרבְּדַה רַחַא יִהְַו
 הבבש רֶמאֹּתַו ףֶסֹוי לא הינע תא וינדא

 ןה וינדא תשא לא רמאיו ןאָמיו .ח  יִּמִע

 ול שי ֶׁשֲא לכו תִַּבַּב חַמ יִּתִא עדי אל יָנֹדֲא

 ינפמ הזה תִיַּבַּב לֹודָג ּוגְניֵא .מ : ִדָיּב ןתנ
 רֶׁשֲאַּב ְךֶתֹוא םִא יִּכ הָמּואְמ יּנַּמִמ ְךֶׁשֲח אלו

 תאזה הלדגה הָעְרַה הֶׂשֲעֲא יאו ותשא הא

 ףסוי לֶא הָרּבְַּכ יה י :םיִהֹלאָל יִתאמָו
 תֹויְהִל הָלְצֲא בבל הלא עמש אלו םוי םֹו

 התיבח אביו הֶּזַה םֹויַהַּכ יִהְיַו .אי :הָּמֹע

 םש תיֵּבַח יִׁשְנֲאְמ ׁשיִא יו ותכאלמ תושעל

 ימע הָבְבש ראל ודנבבּוהשפתה ןו .בי :תיּבּב

 יהיו .ני :הצוחה אציו םניו הָריִב וד ְנִּב בזעיו
 4 ן7 3 . 0 ס 4 6 ו

 + תצוחה םניו הדוב וד
 עה {} 7 ץןעה  גלדנ

 נִּב בזָע יִּב הָתֹוארְ
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 רמאל םֶהָל רֶמאַֹּו ּהָתיִב יִׁשָנֲאְל אָרְקִּתַו .ד
 ילֶא אַּב ּונַּב קָחַצְל ירבע שיא ול איבה ּואר

 יהיו .וט ; לוד לוקּב ארקאו ימע בבָשְל

 ודב בזעיו ארקאו ילוק יִתְמיִרַ יּכ ועמשְב

 ודב חַּנִּתַו .וט :הצוחה אֵציַו םֶניו לְצֶא |

 רד וי ?!תיִּב לא וינדא אוב דע הלא

 דבַעַה ילא אּכ רמאל הָלֵאָהםיִרָבַּ יל
 יהי חי יִּ חל ונל תאבה רֶׁשֲא ירְבעה
 לא ֹדְנּב בע אָרְֶאו ילוק יִירֲהַ
 ,הַצּוחַה סנו

 עמשב יהיו .טי

 ויָנֹדֲא יי

 ותשא יִרֵבָּד תֶא

 םהיֵא ּוצ טדָערעג טָאה עבלעוו וילא הרב רשא

 רמאל

 הֶּלֲאָה םיִרָבּדַּכ

 ףדבע יל הָשע

 טָאה ררָעה ןייז יוו ןּוא .שי
 טרָעהרעד

 ,יורפ ןייז ןוֿפ רֶעמרֶעוו יד

 :יֹוזַא

 ןעכַאז עבלַעזַא

 ,רענעיד ןייד ןָאטַעג רימ טָאה

 .ןרָאצ ןייז טנֲערּבעג טָאה ! ופא רחיו

 טָאה רעה ס'ףסוי ןוא .כ| = 'נדא חסי] -כ
 ,ןֶעמּונָעג םהיִא | ןתא פסי

 :ניירא םהיא טָאה רֶע ןּוא ּוהנתיו
 טצעועג , וגו
 7  ,םיענעֿפֶענ ןיא  רַחֹסַה תיֵּב לא

 טרָא (םָעד ןיא) םוקמ

 ןנענַאפְג 02 .ל5 קא ענֶעגנַאֿפעג עבילגינעקיר ואוו ךלמח יריסא רשא

 ,ןַעגנַאֿפעג ןָענַעז םירוסא
 ןֶעווֲעג טרָאד זיא רֶע ןוא םש יהיו

 .םינגנעֿפַעג ןיא ; רתֹּפַה ג תיבּב

 ןֶעועג זיא טָאג ןוא .אב| א ! הוה יי .אכ
 ףסוי טימ | ףסוי |

 רֶמֶח ייָלֵא טי
 .טניינעג (}

 (+ ןעּבֲעגעג םהיֵא טָאה רָע ןּוא
 דָאנג

 .מ ,םל ,בשיו ,תישארב

 ונח ןֵּתִיו
 | תיּב רש יניעּב

 !:רהסה |

 ןֶעּבַעגֶעג םהיֵא טָאה רֶע ןוא
 טסנוג

 םָעד ןוֿפ ןָעגיֹוא יד ןיא
 .םינגנֲעֿפַעג ןופ ןעטשרעּבָא

 ןוֿפ רֶעטשרַעּבָא רעד ןּוא .גנ | תיֵּב רש ןֶּתִּיַו .בכ
 ןֶעּבַעגַעגּבָא םָאה סינגנַעֿפעג | רהפה

 דנַאה ס'ףסוי ןיִא ףסוי דב

 ,ענעגנַאֿפעג לא םיִריִסֲאה לַּב תא

 ,םינגננפגןיא ןענ כלו רהסה תיִבּב רֶׁשֲא
 ןעּוהט ייז סָאװ םָעלַא זא| רֶשֲא לכ תֶאְו

 ,טרָאד \ םש םילע

 .(:ןָאהטעג (סָאד) רֶע טָאה + השע היח אּוה

 ןוֿפ רַעטשרַעּבָא רַעַד 5 תיֵּב רש ןיִא .גכ
 ךָאנ טינ טהָעז סינגנַעֿפעג האר רהפה

 ָמְמלָּכ תא
 = הב
 ותא הָוהְי ֶׁשֲאַּב

 השע אוה רָשָאְ

 :חלצַמ הָוְ

 ,ךַאז ןייק

 ,זיִא דנָאה ןייז ןיא סָאװ

 ,םהיא טימ זיא טָאג לייוו

 טּוהמ רֶע סָאװ ןּוא

 .טָאג (םהיִא) טקילנָעּב

 .מ .יעיבש

 ,ןָעווֲעג זיִא א יהו .א
 םירבדה רחא
 ,ןעטכישעג עזיר ךָאנ יד קח דד

 טגידניזעג ןַעּבָאה = 777 ואטח

 גינֲעק ןוֿפ רֶעקנַעש רעד םירצמ ףלמהקשמ
 םירצמ ןוֿפ

 | נא רֶעקַעּב רעד ןּוא הפאהו
 -- ,ןררֲעה רָעייז ןָעגְעג םהינדאל

 :םִרצִמ ְךֶלֶמְל
 העְרפ ףצקיו ב
 דע - ייווצ ענייז ףיוא ויִסיִרְ ינש לע

 |וש- ש

 ןופ ןעמשרעּבָא םעד ףיוא םיקשמה רש לַע
 ,רעקנעש יד

 .םירצמ ןוֿפ גינעק ןָעגְעג

 טנױָאצעג טָאה הערפ ןּוא .ב

 .להָעֿפֲעּב ןייז ךרוד .ה .ד 1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעטשרעּבָא םָעד ףיוא ןּוא א :םיפואה רש לעו
 וע = יד ןוֿפ .

 ןַעּבעגעגּבַא יז טָאה רֶע ןוא .ג םתא ןתיו .ג

 (םָאװ) ; ךַאװ רֶעֹד רעטנוא רמשמב
 םעד ןוֿפ ויֹוה םָאד ןיא וו
 םיִחַּכַּמַח ר רש תיב

1 
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 ייד רעביא ןעטשרע בָא
 ,רֶעטכִע ;וו?ּבייל

 -- ,םינגנעֿפעג סָאר ןיִא = רהפה תיֵּב לֶא

 טרָא (םָעד ןיא) םוקמ
 6 תמחוי ר
 .ןעגנַאֿפַעג זיא ףסֹוי ואו | רּוסָא ףמו רֶשא

  :םש
 ןופ רֶעטשרעּבָא רעד ןוא . רש -קפיו .ד

 :פיוא טָאה רֶעטכֶע ;וו/בייל יד ,
 - ץףסוי ןַעמּונַעג ' הסוי תא םיחבמה
 ,ויז טימ (ןייז ּוצ) םֵּתִא

 :טנעידָעּב יוז טָאה רֶע ןּוא םתא תרשלו
 \ \ קןצ ןח

 ראי א ןֶעווֲעגּבָא עז יז ןוא ו שמי ! ויהיו
 .ךַאװ רעד רֶעטנּוא :רמשמב

 עדייב ןעבָאה יז ןוא ה | םולח ומלחוו .ה
 טמיורטעג ! ם םֶהיֵנְׁש

 םיורט ןײז רֶעדֲע -  ֹומלח שיא

 דחא הָליִלְּ

 ומלח ןורתפּב שיש

 הָפאַהְ הֶקָשַמַה

 ,טכַאנ ןייֵא .ןיא
 ןוֿפ גנומייד יד יװ רֶעֹדָעי

 ,םיורט ןייז
 ,רָעקֲעּב רֶעד ןּוא רעקנעש רֶעד

 ,םירצמ ןוֿפ גינע םייּב סָאװ םִיַרְצִמ ףלמל רשא

 ןעגנַאֿפעג ןענַעז עבלֶעוו םירּוסא רֶׁשֲא

 ;רַחַּה תיִבְּב

 ףכֹויסה ִלָאאֹביַו .

 רֶקּבּב

 .םֶֹא אדו
 ביפעו בנה

 -.סינגנֿפעג ןיא :

 ןעמוקעג ו זיא ףסֹוי ןוא :

 יז ּוִצ 2
 הירפ רֶעֹד ןיא

 ,ןרֶעזעג יז טָאה רֶע ןּוא

 .(1גידעמוא ןָענָעז ייז זַא

 טנערֿפעג טָאה רֶע ןּוא ו לֵאׁשִיַו ו

 ,הערפ ןוֿפ רענעיד:ףיוה יד הערפ יסירס תא

 בחיא טימ ןענעז ַעכלֶעו ותא רֶׁשֲא

 .גידנֲערָאצ ,זייב (

 189 .מ ,בשיו ,תישארב

 יר ריש
 סָאר ןיִא ךאוו רעד רעטנוא | תיֵּב רמשמב
 ,ןררָעה ןייז ןוֿפ זיוה | ויָנֹדֲא 0
 גל ;יֹוזַא רמאל
 טנייה רהיא טייז םּורַאװ | עה ָכ'נְפ עוד ריףת טא

 ? ('נידעמוא ; םֹויַח
 םהיֵא ןעבָאה ייז ןוא .ח ןילא ורמאיו ח

 + טנַאועג זמ |

 רימ ןֶעּבָאה םיורמ א ונמלח םולח
 טמיורטעג יו =
 סֶע רעו ָאמינ זיא םִע ןּוא ותא ןיִא רתפו

 .ןעמיידעב 'םהיא לָאז
 :טגָאזְעג יז ּוצ ףסוי טָאה ףֹסֹוי ם הלא רמאיו

 ןוֿפ ךָאד ןָטנעו ןעגנוטייד | םי הלאל אל
 - טָאג | םינרתפ

 ;יִל אנ ּורפָס

 רש רֵּפַסיִו .ט

 .רימ ךָאד טלהעצרַעד

 ןוֿפ רֶעטשרֶעּבא רֶעד ןּוא ט
 מר ?הָעצרֶעד טָאה רֶעקנֶע יש יד ! םיקש שמח

 ,ן'ףסֹוי םיֹורט ןייז הֶמֹויְל ומלח תֶא

 :טגָאזֲעג םהיִא טָאה רֶע ןּוא ןל רמאיו

 ךיא ּבָאה) םיֹורט ןיימ ןיא ימולחב
 ;(ןהָעזֲעג = עד
 קָאטשנײװ א טהעמש טֶא | :ינפל ןפנ הנו
 ,רימ רַאֿפ דדנ ההצ הט'נ

 קָאטשנײװ םָעד ףיוא ןוא יי
 .יו%.

 יו

 .ןעגייווצ יירד (שע)  םֶניִרֵׂש השלש

 ןעגנַאֿפַעגנָא רֶע טָאה םיוק ןוא תחרפכ איהו |
 -- ,ןעהילב ּוצ

 ענייז (? ןעטּכַאװעגסיוא ןענעז ּה צנ הָתלָע
 ,(* ןעּפסָאנק

 ןעּבָאה ךעלגנעה ענייז ןוא היתלכשאולישבה
 טכאמעג בימייצ שר ןאה } { 7 5 }1

 .ןעביורטנייוו / םיבנָע

1 

0/0 

 זיִא רֶעכֲעַּב ס'הערּפ ןּוא .אי
 רנַאה ןיימ ןיא

 ד ןָעמּונָעג ּבָאה ךיִא ןוא
 / ץביורטנייוו

 טקירדעגסיוא ייז ּבָאה ךיא ןּוא

 ידיב הערפסוכו אי

 םיִבָנֲעַה תֶא חו
 םתא טחשאו

 .רעכֲעּב ס'הערּפ ןיא תערפ םֹוּכ ל

 .ןעגנַאנַעגֿפיוא (? .םיוא טכְעלש טהָעז רהיא ₪
 .גנוהילב 5
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 סוכה תֶא ןתאו

 : העְרפ ףַּכ לַע
 ףסוי ול רֶמאֹיו .בי

 ונרתפ הז

 -= ןעגייװצ יירד יד םיגרשה תשלש
 ; געפ יירד ןָענ ! םה םיִמָ תז לש

 שלש דעָּב

 .דנַאה ם'הערּפ ףיֹוא

 םהיא טָאה ףסוי ןּוא .בי
 : טגָאזעג

 :גנוטייד ןייז זיא םָאד

 םּורַא געט יירד ןיא ךָאנ |
 םימי

 ןייד ןעביוהרע הערפ טעו | תא הערפ אשי
 ,(" פאק ףשאר =

 עק ךיד טעו רֶע וא 7 ךבישהו

 ןערהֶע ,עלעטש ןייד ףיֹוא 5 לע

 סי הער ןֶעּבַעג טסָעװ ּוד ןּוא הערפ םוכ תנו

 ,רנַאה ןייז ןיא ודיב

 (' טכער ןעגירעהירֿפ ךאנ ןושארה פְׁשִּמַּ

 יי וועג טיג יד תו הקמת
 .רָעקנְעש

 ןטקנערעג טסלָאז וד רונ יי ינתרכז םא יִּכ .די
 רימ ןֶעגֶעוו 1 3{ דג (

 (ךיז יי א
 ,ןייז טּוג םָעװ ריד ןעוו הל במי רֶׁשֲאַּב

 יִדָמִע אָּנ תש
 רמה

 ןענהָאמרָעד ךימ טסלָאז וד ןּוא לא ינְֵּרַּכְִהְ
 ן'הערּפ ראפ | קערפ
 ?םיֹורַא ךימ טסלָאז ּוד ןּוא 7

 ןעמהָע

 טימ ןָאהמ טסלָאז ּוד ןוא
 ,רָאנג רימ

 יִנתאֵצֹוהְ
 הֶּזַה תֶיַַּה ןמ
 טעבנג'עג ןיּב ךיִא ןֶעד יט יתבנג ב יִּכ .וט

 ןערָאװעג ב 774 7
 | נא ,דנַאל (* ץשירבע סָאד ןופ = םירבעה ץראמ
 הפ םנו

 הָמּואְמ יִתישָע אל

 ;רֹוּבַּב יתא ומש ליב

 .זיוה סעזיד ןוֿפ

 ָאד ךיוא ןוא

 ,ןָאהמֲעג טשינרָאג ְךיִא ּבָאה

 ?נײרַא ךימ טָאה סָאװ ןעמ
 .ּבורג ןיִא טצעזַעג

 .ןֶעֹּבֶעגַעג (1

 ,גנונררָא ,טרַא (

 .ןָעכַאמ סיֹורג ךיד טָעװ רֶע (
 .עשידוי (5 .ריד םימ (+

 .דימלתהו הרומה תרות

 ףסוי עו חי

 .מ  ,בשיו ,תישארב

 ןופ רֶעטשרָעּבָא רעד ןּוא .זט םיפאה רש ארָיו .זמ

 ,ןהָעעג טָאה רֶעקֲעּב יד
 ,טץטיירעב םּוג 'טָאה רע זַא רתפ בוט יכ

 87 י

 ףסוי לֶא רמאיו
 יִמֹולֲחַּב ינא ףא

 | ילס הָשלש ָּנהְ
 (*ןררעה ןיימ ןוֿפ ּברֲעק יירד| -

 :ףסוי ּוצ טגָאזֲעג רֶע טָאה

 (ןהָעזֲעג ּבָאה) ךיא ךיוא
 ,םיורט ןיימ ןיִא

 .פָאק ןײמ ףוא  ;יׁשאֹר לע
 ןוילעה לסבו .ּי

 העְרּפ לַבָאַמ למ
 | הפא השעמ

 םתא לכא ףועהו

 לפה מ
 : ישאר לעמ

 ןעמשרעּבָא םָעד ןיִא ןּוא זי
 ּברָאק

 ןעמרַא עלא ןּופ (ןֶעוועג זיא)
 ס'הערפ ןייפש

 ,("ןעכַאז רֶעקֲעּב

 יז טסֶע לָעגיוֿפ רעד ןּוא

 ,ּברָאק םָעד ןּופ

 .ּפָאק ןיימ ףיוא ןופ

 טרעֿפטנעַעג טָאה ףסוי ןוא .חי

 ןּוא רמאיו

 ןנרתפ ה

 םיִלָפַ תַשלש
 .נעמ יירד ןָענָש :םה םימי תשלש

 תשלש דועְּב .טי
 | םיִמִי |
 ןעמהָענּבָארַא הערפ טָעוו הערפ אשי

 ,ריד ןּוֿפ ּפָאק ןייד ְיֶלֲעַמ ךשאר תא

 ןעגנײהֿפױא ךיד טָעוו רֶע ןּוא ץִע לע ךתוא הלַו
 ,םיוב א א ףיֹוא

 ןעסֶע טעו לָעגיוֿפ רעד ןּוא ףועה לבא

 רֶׂשְּב תֶא

 :טגָאזעג טָאה רֶע

 :גנוטייד ןייז זיִא סעיד

 ּברֲעק יירד יד

 םּורַא געמ יירד ןיִא ךָאנ .שי

 שיולפ ןייד |

 .ריד ןּופ : ךיִלְעִמ

 .ריטפמ

 ןָעוועג זיא םִע ןּוא יהיו .כ

 שלש וי

 :רָעֹדֶא .הרוהי ירֹוח ומב ₪

 .קרָעוושקַאב (? | .ברָעק ַעטרֶעכָעלַעג

 ,גָאמ ןעטירד םָעד ףיוא

 ,רָארּב?סײװ



 .דימלתהו הרומה תרות
 יי

 | תֶא תֶדֶּלִה ם
 הערפ ןוֿפ גָאטסטרּוּבעג רעד | |

 .- | הערפ
 ַא טכַאמַעג רֶע טָאה הָּתְׁשִמ שעיו

 טייצלהָאמ
 ,רענעיר ץנייז עלא ראפ וידבע לב

 : אש עת =

 - טָאה רֶע ןּוא אשיו

 שאר תא

 יד ןוֿפ ןָעמשרָעּבֶא ןופ םיִקְׁשַּמַה רש

 שאר האו

 םיפאה רש

 ודב ו

 פאק םָעד

 ּפָאק סעד ןּוא

 רֲעקַעּב יד ןוֿפ ןעמשרעּבָא ןוֿפ

 .רָענעיד ענייז ןעשיווצ

 :קירוצ טָאה רֶע ןּוא .אכ בשלו .אכ

 טרהָעְקֶע הו
 יד ןוֿפ ןֶעטשרָעּבָא םָעד םיקשמה רש תא

 רעקנעש | ן
 והקָשמ לע

 סוכה תי
 : חערפ ףּכ לַע

 .עלעטשל ?קנַעש ןייז ףיֹוא

 טגנַאלרָעד טָאה רֶע ןוא

 ;דנאה ס'הערפ ףיֹוא

 תישארב

 תורחא תורפ עבש | רעקנעש

 תולע |

 | רעב םעד

  ןעטשרעּבָא םָעד רעּבֶא .בנ םיפאהרש תֶאְו .בכ

 --- ,ןעגנאהענפיוא רֶע טָאה א הלת

 םֶהָל רַתְּפ רֶׁשֲאַּכ
 ; ףסֹוי |

 רעטשרֲעּבָא רֶעד ןּוא מ רש רַכָז אלו .גכ
 טינ טָאה קננש יד ןופ | ףסוי תא םיִקָשַמַה

 .ןָּעסֶעגרָעפ םהיא םָאה רָע ןוא : ,ֹוהֲחַּכְשּיַ

 .ח ,ג--ו ,ב סומע :הרטפה

 : אמ + ץ 2 זב

 : ןַעווֲעג זיא םִע ןוא .א יהיו .א

 םַא םיִמָי םיתנש ןיקמ
 םלח הערפו

 דַמע הנח
 :ראיה לע

 רהָאי ייווצ ןוֿפ עדנ

 ,טמיֹורטעג הערפ טָאה

 טהעטש רֶע סָאד

 ; םּולֿפ םייּב

 .ןעמונַעגֿפױוא (

 | רָעקֶעּב יד ןופ

 תורפה |
 - .םעטיירעּב ייז טָאה ףסוי ₪ -

 וא  רַׂשַּבַה תוקדו |

 תורָפַה עבש תא ' ףסוי ןענֶעוו טקנַערֶע

 הֵאְרַּמַה תפי |

 .אמ ,מ ,ץיקמ ,בשוו |

 סולֿפ ןוֿפ ןוא .ב ראיה ןמ הֵּנִהְו <

 תֹורֵּ עבש 5

 הָאְרַמ תופי
 רֵׂשַּב .תאירבו

 :וחאּב הניעְרתו
 ןד + :

 הִָּהְו 2

 היק ןֶעּבעיז ףיוא ןהָעג

 ןהָעזנַא ןוֿפ ַענעש

 ,שיילפ (ןיִא) (+עֹמֲעֿפ ןוא

 טרעטיֿפעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןוא
 .(עזיוו רֶעד ףיוא

 :הָעַו ןוא .ג

 היק ערעדנא ןעבעיז

 ףיוא ןהָעג

 יז ךפנ ןָהיֵרֲחַא
 ,םולֿפ ןוֿפ ראיה ןמ

 הָאֹרַמ תֹועְר

 שב ְַֹ |-
 העת
 תורפה לצא

 ;ראיַה תפש לַע

  ןחָעזנַא ןיִא עטבעלש

 ,שיילפ ןיא (*ָערָעְנָאמ ןּוא

 טלעמשעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ,היק עי ןֶעּבַענ

 .םּולֿפ ןוֿפ גַערּב םָעֹד ףיוא

 :פיוא ןַעּבָאה סֶע ןּוא .ד
 ןֶעסֶענֶעג ,היק יד

 ןיִא טכעלש ןענעז עכלֶעו
 ןהָעזנֶא

 .שיילפ ןיִא ערֶעגָאמ
 הֵאְרַּמַה תועְר

 ,היק ןַעבעיז יד

 ןהשנא ןיא ןעש ןענעז עבלעוו

 | תַאיִרְּבְַ

 : הערפ ץקייו

 שי .ה
 תינש םלחיו

 יִלבׁש עַבְׁשַּנְו
 טעג תולע

 דָחֶא הָנָקִּב

 םָעֿפ ןּוא

 :פיוא ךיז טָאה הערפ ןּוא
 .טּפַאהַעג

 ןַעֿפָאלשעגנייַא טָאה רָע ןוא .ח

 לָאמ ןָעמייווצ א טָאה רֶע ןוא
 : טמיורטָעג

 ןעגנַאז ןֶעּבעיז זַא

 ףיֹוא ןה

 ,לַעגנַעטש ןייֵא ףיֹוא

 .זָארג;ןַעּפמוז ןיִא ,ףליש ןיא (= .עמניוזעג ('
 .עניד 3

 ו
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 ; תובטו תֹואיִרְּב

 | עבש הֵּנִהְו ו

 | םילבש
 ידני

 .עמוג ןּוא עטעֿפ

 ,ןעגנַאז ןָעּבעיז ןוא -ו

 עניד

 ןוֿפ (:עטּפַאלקעגסיֹוא ןוא
 דניוו;ןַעגרָאמ

 .ייז ךָאנ ןַעצָארּפש

 תוקד

 םידק תפודשו
 :ןהירחא תוחמצ

 ןעגנַאז ערענָאמ יד ןּוא ו הָנָ לבתו
 ןָעגנולשרעפ ןעּבָאה תוקדה םיִלְבשה

 עלוֿפ ןוא עטעֿפ ןעבעי | לב עב תֶא
 .ןעגנַאז = ותֹואָלְמַהְותֹואיִרְּבַ

 28יֹוא ךיז טָאה הערפ ןּוא הוערפ ץ'קייו
 טּפַאחעג

 .םיורמ א זיא סָאד ,הָעְז ןוא : םולח הּנרְו

 הירפ רעד ןיא ןוא ח רקּבב יהיו .ח

 טסייג ןייז ךיז טָאה וחור עפ
 ;(?טגיהּורנּואָע וב

 טקישֲעג טָאה רֶע ןוא חל שיו

 ןַעֿפורעג טָאה רֶע ןוא ארקיו

 ;טפירשרערליב עלא ממרח לב תֶא
 םירצמ ןוֿפ עטרהָעלעג  םיִרְצִמ

 היִמְֲח לֵב תֶאְ

 םֶהָל הערפ רפי
 ומלח תא

 ,ענולק ערהיא עלַא ןּוא

 טלהעצרעד יז טָאה הערפ ןּוא

 ,םיֹורמ ןייז

 ייז טָעמיידֲעּב רֶענייק ןוא | םתוא רֵתֹוּפ ןיאו
 .ן'הערפ טינ | : הערפל

 רש רֵּבַדיַו .ט

  םיִקְשּמַה
 הערפ תֶא
 : טעדנַעגלָאֿפ רמאל

 יאמח תא

 , םויה יבמ נא

 - ףצק העְרפ -י י

 .עטנְערבָעגסיוא (1

 .רַעֿפערט:םינמײהעג (5

 רעד טדערָעג טָאה א .
 רֲעקנַעש יד ןוֿפ רֶעטשרֶעּב

 הערפ ּוצ

 דניז עניימ

 : טנייה ךיא ןהָאמרָעד

 טנרָאצַעג טָאה הערפ

 .טּפַאלקַעג ('

 .אמ ,ץקמ ,תישארב דימלתהו הרומה תרות

 ויִדִבַע לע

 ןֶעּבענַעגּבָא ךימ טָאה רֶע ןּוא רַמְׁשִמְּב יתא ןתיו

 ךאוו רעד רעטנּוא
 ןָעְטשרֶעְּבָא ןוֿפ זיוה ןיִא םיחבטה רש תיּב
 ,עכאוושבייל | רעד רֶעּביִא -

 ןָעמשרָעְבִא םָעד ןוא ךימ | רש תֶאְו תא

 .רֶעקֲעּב יד ןופ | :םיפאה
 טמיורטעג ןַעּבָאה רימ ןּוא .אי םֹולֲח הֵמְלַחַּנַ .אי

 םיֹורמ ַא
 ,טכַאנ ןייא ןיִא דָחֶא הָליֵלְּב

 ,רָע ןּוא ְךיִא אּוהָו יִנֲא

 ,רָענעיד ענייז ףיוא =

 ןוֿפ גנוטייד יד יװ רֶעדֲעי ןמלח ןורתפכ שיא
 םיורמ ןייז 0 תי:
 .טמיורטעג רימ ןָעְּבָאה : ונמלח

 (ןָעוועג זיִא) טרָאד ןּוא .בי
 זנוא טימ

 ,עּבַאנק רָעשירבע ןייֵא

 נֵּתִא םָׁשְו .בי

 ִרְבָע רע
 ןעטשרָעּבָא םייב טכענק א םיחּבטהרׂשל דבע
 ,עכַאװ?ּבײל יד ןוֿפ נב ד: לח
 םהיא ןָעְּבָאה רימ ןּוא ול רפסנו

 ,םלהֲעצרער
 טָעטיירַעּב זנוא טָאה רֶע ןּוא ונל רַתַּפִיו

 ,ןָעמיורט ַערֶעזנּוא וניתמלח תא
 טָאה םיורט ןייז ךָאנ ןרֶעדעי ;רֶתַּפ מלַַּ שיא

 .םעמיירנב רע
 זנוא טָאה רֶע יװ ןוא .גיו רתָּפ רֶׁשֲאַּכ יִהיו;וי

 ,טו עטיידֲעּב ונל

 רָעָה םִע א :ןֶעווֲעג סֶע זיא יֹזַא 7" היה ןּכ

 טרהעקעגקירוצ רֶע טָאה ךימ בישה יתא

 ,עלעמש ןיימ ףיֹוא ִּנַּכ לע

 8ֿ2יֹוא רע טָאה םהיִא ןּוא : חלת ותאו
 .ןעגנַאהעג ₪

 טקישֲעג טָאה הערפ ןּוא די .הערפ חלַשיו .די

 ףסוי תֶא אָרְק

 רובה ןֵמ ּוהציריו

 חי

 יָתֹלְמְׂש לח
 :הָעְרּפ לֶא אב

 .ןעפיול טכַאמַעג (

 ,ץףסֹוי ןַעֿפּורֲעג טָאה ןּוא

 ךיג ףיוא םהיא ןַעּבָאה ייז ןוא
 ; בּורג ןּופ (*ן ץמונעגסיורא

 לעראשענבַא ךיז טָאה רֶע ןּוא

 ןֶעמיֲִענֶעּביִא טָאה רֶע ןוא
 ,רעדיילק ענייז

 .הערפ ּוצ ןֶעמוקעג זיא רֶע ןּוא



 הערפ רמאיו .וט

 - ףֵמֹילֶא
 ְִּמַלָח םֹולֲח
 ותא ןיִא רֵתֹפְו

 יִלְע יִּתְעַמָׁש ינו

 .דימלתהו הרומה תרות

 .ינש

 . טגָאוָעג טָאה הערפ ןּוא .וט

 : ףסוי ּוצ

 םמיורטענ ךיא ּבָאה םיורט א

 םהיא טָעטיידֲעּב רֶענייק ןּוא

 טרָעהֲעג ּבָאה ךיִא ןּוא
 ריד ףיוא

 : גידנָעגָאז רמאל

 (! טסהָעטשרָעֿפ ּוד זַא םולח עמשת
 םיורמ א .-₪
 םהיא ןָעטיידָעְּב ּוצ : ותא רתפל

 . ןו ל
  טרעֿפטנֲעעג טָאה ףסוי ןּוא ופ | 8 ףס"' ןעיו .וט

 | הע !רפ | הערפ

 --- ,(?ךיִא טינ יהב

 : הערפ ם םולש תא

 הערַפ רֵּבַיַו וי
 הא
 יִמולֲחַּב
 דמע יִנְנַה
 : ראיה תפש לע

 ראיה ןִמ ןמ הנה 0 חי

 תולע

 תֹורֵּפ עבש

 רשב תואירב

 ראתה תפיו

 : וחַאְּב הע תו

 הנה .םי
 תֹורְחֲא תורפ עבש
 | תל

 .טסרעה ויד יח

 (* ןעמיטשעּב טָעוו טָאג

 .ןֶעדעירֿפ ס'הערפ

 טרערעג טָאה הערפ ןּוא .ּוי

 : ףסוי ּוצ

 ךיא ּבָאה) םיֹורמ ןיימ ןיא א באה ו ןייז ָ
 (ןהָעזעג

 0 הָעטש ךיִא
 ,סּולֿפ ןוֿפ גָערּב ן'ֿפיֹוא

 םּולֿפ ןּוֿפ ןּוא חי

 ףיורַא ןהָעג

 ,היק ןֶעּבעיז

 שיילפ ןיִא מע

 ,טלַאמשעג ןיִא ענָעש ןּוא

 טרעטיפענ ךיז ןַעּבָאה ייז ןוא
 .עזיוו רעד ףיוא

 ,הָע ןּוא .שי

 היק ַערֶעדנַא ןֶעּבעיז

 ףיוא ןהענ

 .ןֶערַעֿפמנע (* .ךימ ןהָא 0

 187 .אמ ,ץקמ ,הישארב

 יז ךָאנ ָהיֲֵחַא
 (+ ערעגָאמ תולד

 ןיא עטכעלש רהָעז ןיא ראמ רַאּת תֹועְרְ
 טלַאטשעג

 ;שײלֿפ ןיִא ערָעגָאמ ןּוא רֵׂשַּב תוקרו

 הנחכ יתיאר אל | = .
 +ןי* ₪ . י עד 1 םינ

 ןהָעזֲעג טיג ַעבלַעזַא ּבָאה ךיִא

 םירצמ .דנַאל ץנַאג ןיא םירצמ ץרא לבב

 - רע
 הנלכאתו כ

 תוקרה תורפה

 .טייקטכע ןלש ןיא

 :פיוא ןָעְּבָאה םָע ןּוא -כ
 ןעסעגעג

 | היק עטכעלש ןּוא ַערעגָאמ יד
 | תורפח עבש תֶא <

 ,חיק ןֶעּבעיז עטשרֶע יד שה רח
 ױ תונשארה

 .ָעמְעּפ יד ; תאיִרּבַה

 הָנאֵבְּתַו .אב

 הָָבְרִ לֶא
 עדונ אלו

 ואב כ

 ָנְבְרִק לֶא
 ער ןֶהיִאְַמ
 הְָחִּתַּברֲֶׁאַּ
 קא

 2נײרַא ןָּעְנָעְז יוז ןוא .אנ

 ,בייל רֶעייז ןיִא ןמוקעג

 טקרֶעמָעּב טינ זיא סֶע ןּוא
 ,ןַערָאװעג

 ןעמוקעגנירַא ןענָעז ייז זַא
 ,בייל רֶעייז ןיִא

 ויִא) ןֶעהָעזסיֹוא רֶעייֵז ןוא
 טכַעלש (ןעוועג

 .גנַאֿפנָא ןיא יוו

 :פיוא ךימ ּבָאה ךיא ןּוא
 .טּפַאחעג

 ןהָעוֲעג ּבָאה ךיא ןּוא .בכ
 :םיֹורט ןיימ ןיִא

 ןעגנַאז ןַעּבעיו סָאד

 ימלחּב אָרֶאְו .בכ

 םיִלָּבש עַבש הנה
 | תולע

 דָחֶא הָנָקְּב
 ; תֹובֹמְו תאלמ

 עבש הֵּנהְו .גנ
 םילבש == =

 תוקד תֹומְנְצ

 ףיוא ןהָעג

 ,לעגנעטש ןייֵא ףיֹוא

 .עמוג ןוא עליֿפ

 ןעגנַאז ןֶעּבעיז ןוא גב

 ,עניד ,עטרַאדעגסיוא

 .עטרעצַעגסיֹוא ,עמערָא +
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 םידק תופדש
 .ייז ךָאנ ןָעצַארפש : םהירחא תוחמצ

 ןעֶלְּתַו .דכ

 דם
  תובטה .ןֶעגנַאז ץמוג ןֶעּבעיז | לפח עבש תֶא

 ?ןַעגרָאמ ןופ עטפַאלקַעגסיוא
 דניוו

 ןעגנַאז עניר ןעבעוז יד ןוא .דכ )
 ןעגנולשרעֿפ ןַעּבָאה

 רמאו

 םימטרחה לא

 : יִל דיִגמ ןיִאְו

 ףסֹוי רמאיו .הב

 העְרפ לֶא
 הערפ םולח

 וה דָחֶ
 םיִהֹלֲאָה רֶׁשֲא תֶא

 ' הֵׂשֹע

 ּותֹעְרַפְל דינה
 ---היק עטּוג ןֶעּבעיז יד וכ) תרָּפ ע בֶׁש יב

 | תבטה

 הֵּנִה םינש עבש

 םיִלְּבְׁשַה עבשו
 תבטה 0
 ראי ןעבעיז ןומש הֵּנִה םיִנש עבש

 .םיורט ןייֵא זיִא סָאד + אוה דחא םֹולֲח

 תורפה עבשו מ

 | תערהו תוקרה

 (!טלהֲעצרַעד סע ּבָאה ךיַא ןּוא

 ,עטרהעלעג:טֿפירש יד

 (? טרָעלקרֶע רענייק ןּוא
 .טינ רימ

 טגָאזַעג טָאה ףסֹוי ןוא .הכ

 : הערּפ ּוצ

 םיֹורמ ס'הערּפ

 ו רָענייֵא זיא

 טּוהמ טָאג סָאװ

 .ץהערּפ טגָאזעג רֶע טָאה

 ,רהָאי ןַעּבעיז ןֶענעז

 ---ןעגנַאז עמוג ןֶעּבעיז יד ןוא |

 ערעגָאמ ןעבעיז יד ןּוא .ּוכ
 ,היק עטכָעלש ןוא

 ףיוא ןהָעג עכלֶעוו תולעה

 --ייז ךָאנ ןהירחא
 ,רהֶאי ןעצעיז ןענז הנה םינש עבש
 צויי ₪ + -ןש

 םיִלְַּּׁשַח עבשו
 תוקרה

 ,ןֶעגנַאז ערעגַאמ ןעבעיז ידןוא

 .םגָאז (= .טגָאעג (1

 .דימלתהו הרומח תרוה

 םידקה תופדש

 .אמ ,ץקמ ,תישארב

 -  ןוֿפ עטּפַאלקעגסיֹוא יד
 דניו ןַעגרָאמ יה

 בער ינש עבָש
 רבדה אה .חכ

 יִּתְרַּבּד רשא

 הע לא

 ,טוהט טָאג סָאװ הֶׂשֹע םילֲאה רשא

 .הערפ ןָעויוועּב רֶע טָאה : הערפ תֶא האר

 עבש הנה .טכ

 \ תואּב םינש
 = לוד עבָש
 : םירצמ ץֶרא לָבּ
 ומקו 5

 בער יש לבש

 ( ןַעטיירעּב

 .רהָאי רעגנּוה ןַעּבעיז

 ,טרָאװ סָאד זיא סָאד .חֹכ

 טרערעג ּבָאה ְךיִא סָאװ

 :הערפ ּוצ

 -הָאי ןַעּבעיז ןעמּוק םָע .טב

 (?םעז ןַעסיֹורג ַא ןופ

 .םירצמ דנַאל ץנַאג ןיִא

 ןהעטשֿפֹוא ןעלַעװ םָע ןּוא .ל

 רעגנּוה ןּופ רהָאי ןַעּבעיז

 ,ייז ךָאנ ןקירחא

 ןערֶעוו ןעסעגרַעֿפטֶעװ סֶע ןּוא חַּכְׁשִנְ

 טעו רֶעצנַאג רָעד עבשה לב

 םירצמ ץרֶאְּ

 בערה הָלְכ

 ,םירצמ דנַאל ןיא

 טָעוו רעגנוה רָעד ןּוא

 עהרע .דנַאל סָאד :ץראה ג תא

 טָעוװ טַע רעד ןוא .אל בר
 ןייז טקרֶעמָעּב םינ אל ר

 ,רֲעגנּוה םענָעי ב בעיל וצ + אהה בערה ינפמ

 ,םעְרכָאנ (סָאװ) ןכ ירֲחַא

 :דאמ אּוה דֵבֵכיִּכ

 תֹונָׁשִה לַעְו .בל

 .רָעווש רהעז ןייז טָעו רֶע ןעד

 םיורט רֶעד סָאװ סָאד ןוא .בל

 טלָאה רֶעַדיוו ךיז טָאה םולחה

 ן'הערּפ הערפ לא

 , להָאמ ייווצ םימעפ

 .ןעמכינרַעֿפ (* .םיִנֲעטַערעג (5 .ןייז ןָעלָעוו (1



 .דימלתהו הרומח תרות

 רֵבְּדַה ןוכנ יִּכ
 שר

 ךאז יד זַא ,(טָעטיידְעּב)
 ןעטָאלשַעּב טסעֿפ טויא

 ,טָאג ןופ םיהלאה םעמ

 סָאד טלייה טָאג ןוא | ם הלאה רֶמְמּו ּף
 .(+ ןערהיפּוצסיוא 1 : ותשעל

 : ןהָעו הערפ לָאז םציא ןּוא .גל הערפאריהתעו גל

 ןּוא ןעגידנַאטשרעֿפ א םכחו ןובנ שיא
 ,ןַאמ ןענולק א 4
 = 4 עלעמש םהיא לָאז רָע ןּוא והתישיו

 .םירצמ דנַאל סָאד רֶעּביִא | םירצמ זרא לע

 ,הערּפ אה אהט לָאז סָאד .רל

 ןעמהָענפוא לָאז רֶע ןּוא
 ממַאָּב |
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 ביד דק
 ץֶָאָה לע
 שמחו

 םירְצִמ ץֶרֶא תֶא
 עְֶׂשַינׁשעבְְּׁ
 צְבִי .הל

 לכא לַּכ תא
 תובטה םיִנָּׁשח

 דנַאל סָאד ףיֹוא

 /  ןעמהענ לָאו רַע ןּוא
 ליטֿפניֿפ ַא

 םירצמ דנַאל ןוֿפ

 .ןערהָאי:טָעז ןַעּבעיז יד ןיא

 ןעלמַאז ןֶעלָאז ייז ןּוא .חל

 עזייּפש יד רָאג

 עטוג עגירנעמוק יד 0

 , ןֶערהָאי | הָּלֲאָה תֹאַּבַה
 ןעפיוהפיוא ןעלָאז יז ןּוא רַב ורְּבצִיו

 עריירמעג

 ,(*גנורהיפ ס'הערּפ רָעטנּוא הערפ די תחת

 , טדעטש יד ןיִא ץזייפש םיִרֲעַּב לבא

 ּביסֶעֶע 4 (=ןערהַאווֲעּב (סע) ןעְלֶאז ייז ןוא : ורמשו

 לָכְאַה הָיהו .ול
 ץֶרַאַל ןודקפל
 בערה ינש עבשל
 ןיְהִּמ רֶׁשֲא
 םירצמ ץֶרֶאְּב
 ץֶראָה תֶרַּבִ אלו
 +: בערב

2 - 

 ןייז טָעְוו ץזייפש יד ןּוא .ול

 רַאֿפ גנּורהַאװַעּבֿפיוא נא
 דנַאל סָאד

 :רעגנוה ןֶעּבעיז יד רַאֿפ

 ערהָאי
 ,ן ןייז ןֶעלֶעוו עכלַעוו

 ,םירצמ דנאל ןיִא

 טינ לָאז דנַאל סָאד ןּוא
 - ןַערֶעװ (* טגיליטרעֿפ

 .רָעגנּוה ןוֿפ

 .ןָאהט (!
 .ןעמלַאהַעּב (+

 .ןעמהָענֿפיֹוא ('

 ינשרעֿפ (ל
 .דנאה (?

 זה

 היפ לע
 יפע לָּב קש |

 עמ

 199 ,ץקמ  ,תישארב

 ןעלעֿפעג זיא ךַאז יד ןּוא .ּול
 ןערָאװעג

 | = 7 הערפ ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיא הערפ יניעב

 : וידבע לָּכ יִניִעבּו 5 5 ןעגיוא 0 ןיִא ןּוא
 עיר עגייז ַע 26 55 +

 םגָאזַעג טָאה הערפ ןּוא .הל ה ערּפ רמאיו ,חל

 רַבְּדַה .בטייו .זל

 :רענעיד ענייז ּוצ וידבע לא

 ריר יװ ןעד ךיז םפג = = הֶזָכ אָצְמה
 ,שנָעמ א שיא

 םָעטָאג זיִא סע ןָעְכלְעוו יא םיהלֶא חור רו שא
 ? מסייג וב

 .ישילש

 טגָאזַעג טָאה הערפ ןוא טל הערפ רמאיו .טל

 : ן'ףסוי ּוצ | הֵסֹו לא

 ידֹוה ירחא
 ךתוא םיהלא |

 ריד טָאה םָאנ יוו םָעדכָאנ
 ןעסיװ ו ןֶעּבֶעגעג

 ,סָעלַא סָאר תאז ל תֶא

 רעגירנעמשרעפ א ָאטינ זיא) | ל ןּובָנ ןיא
 .ּוד יװ רָעגּולק ַא ןוא ;ָךֹומַּכ

 היהת התא .מ

 יתיּב לע

 ןייז טסָעװ ּוד .מ

 זיוה ןיימ רֶעּביִא

 להֲעֿפַעּב ןייד ףיֹוא ןּוא

 ןיימ (: ןערהיֿפ ךיז עוו
 : קלָאֿפ סא

 אְָּּכַה קר ןהָארמ םָעד (טימ) רונ
 מלַנא
 הֹעְרַפ רמו .אמ
 | ףסוי לא
 האר

 א יָת
 םִיְצמןיִרָלָּבלע

 ריד ןּופ ןייז רֶע סערג ךיא לָעו

 טָאה הערּפ ןּוא .אמ

 : | ףסֹוי ּוצ

 טגָאזעג

 , העז

 (?טלעטשעג ךיד ּבָאה ךיִא
 דנַאל עצנַאג סָאד רֶעּביִא

 .םירצמ
 טָאה הערפ ןוא במ | הערפ רסיו .נמ

 ןַעמונַעגּבָארַא 7 |
 גניר ןייז ותעבט תא

 .ןַעּבַעגַעג (5 .ןעזייּפש (1



 .רימלתהו הרומה תרות 140

 , דנַאה ןייז ןוֿפ ודי לעמ

 םהיִא טָאה רֶע ןּוא התא ןתיו
 (:ןָאהטַעגנָא ל יי
 ףסֹוי די לע

 ותא שָּבְלו
 שש יִרְנְ
 בָהְזה דֶבְר םָָיו
 : וראוצ לע

 ותא בריו .גמ

 , דנַאה ס'ףסוי ףיוא

 טָעדיילקֲעּב םהיָאטָאה רעְזוא

 ,(?םּוטיּב ןּוֿפ רעריילק ןיא |

 טנַעלַעגֿפיֹורַא טָאה רֶע ןּוא ב
 טעק ענעדלָאג ָא

 זלַאה ןייז ףיוא

 ןעזָאלעג טָאה רֶע ןּוא .גמ
 ןערהיפ םהיא =

 ?לטמש ןוֿפ ןַעגָאװ ןיא הָנְׁשִּמַה תֶבֵּכְרִמְּב
 5 רעטערטרעֿפ

 \ .םהיא ייּב סָאװ ול רֶשֲא

 םהיִא רַאֿפ טָאה ןעמ ןּוא וינפְל וארו
 : ןעירשָעג

 7 7 ! ('ךרבַא ךרבא
 - טלֲעטשעג םהיא טָאה רֶע ןּוא ותא ןותנו

 דנַאל עצנַאג סָאד רֶעֹּביִא :םירצמזירא לְּבְלְע
 . םירצמ *ןע : * לה ₪7

 2 רמאיו טגָאזָעג טָאה הערפ ןּוא .דמ הערפ רמאיו .דמ
 : ףסוי ּוצ ףסֹוי לא

 ,הערפ ןיב ךיִא הערפ ינא
 40 47 ידנ

 = ךיד רֶעסיֹוא ןּוא ךידעלבו
 ןעביוהפיוא טינ ןַאמ ןייק לָאז שיא םירי אל

 ולְנַר תֶאְו ֹודָי תא

 ;םִיַרְצִמ ץֶרֶא לבב

 הערפ ארקיו .המ

 = ףֵמֹישִׁש
 חנעפ תנפצ

 תנא תא ול ןָתַַ
 ערפ יִטֹוּפ תב

 םוֿפ ןייז ןּוא דנַאה ןייז

 .םירצמ דנַאל עצנַאג סָאד ןיא

 ןֶעֿפּורְעג טָאה הערּפ ןּוא .המ

 :ףסוי ןוֿפ ןעמָאנ םָעד

 ,("חנעפ תנפצ

 םהיא טָאה רֶע ןוא
 (* תנסָא ןַעּבעגעג

 ,ץרֿפיטופ ןוֿפ רעטבָאט יד

 ,ריזיוו רָעד (* .דנאווייל ענייפ (* .ןעּבֲענַעג (!
 ;שיטפיגע (* .ררָעה רֶעגנּוי .ךיז טינק (+ .רָעטייווצ
 סינמייהָענ :שימרַא ;םִנֲעּבֲעל סער טלַאהֿפיֹוא
 .םייהזייוו יד :שיטפינע ("  .רֲעקֲעדטנֶע

 ץִראה שעתו .זמ |

 לָכא לכ תֶא |

 םינש עבש |

 ויה רֶׁשֲא |

 .אמ ,ץקמ ,תישארב

 ןא ןהכ
 הל

 ,(: ןֹוא ןופ רֶעטסירּפ רֶעד

 .יורפ א רַאֿפ

 ןעגנַאנעגסיֹורַא זיא ףסוי ןּוא צי

 רע ץרא :
 | ףסויו .ומ

 הָנׁש םיִשלֶש ןּ
 העפיל ודע
 | םירצמ ףלמ

 רֶעּביִא (רערהיֿפ סלַא)
 .םידצמ דנַאל סָאד

 . ףסֹוי ןּוא .ומ

 ,רהָאי גיסיירד טלַא ןֶעווֲעגזיִא

 ןענַאמשעג זיא דע ןעוו
 ,הערּפ רַאֿפ

 . םירצמ ןוֿפ גינעק רעד

 ןעגנַאגעגסיֹורַא זיִא ףסוי ןּוא ףסוי אציו

 ,הערפ רַאֿפ וֿפ - זֹועֹרַּפ יָנְפְלִמ
 ןעגנַאגעגברוד זיא רֶע ןּוא רבעיו
 . םירצמדנַאל עצנַאגפַאדְררּוד } םירצמ ןירא לָכְ

 ןעגָארטַעג טָאה ררָע יד ןוא .ומ

 טעו ןיפ ןַערהָאי ןַעּבעיז יד ןיִא עבשה ינש עַבָשְּב

 :םיִצְמָ
 ןיּפקיו .חמ

 .(?םנֲעֿפיֹוה עלוֿפ

 טלַעמַאזָעג טָאה רֶע ןּוא .חמ

 עזייּפש יד רָאג

 ,ןַערהָאי ןעּבעיז יד ןוֿפ

 ןעוועג ןַענַעז עכלֶעוו

 ,םירצמ דנַאל ןיִא םִיַרְצִמ ץֶראּב

 יד טנֲעלַעג טָאה רֶע ןּוא םירעב לבא ןתיו
 ,טרעט נש (יד) ן יִא עזייּפש אדזצ ה צו יצרה
 ןופ רלָעֿפ . עוייפש יד ריעה הדש לבא
 מדאמש רָעדַעִ ופה ײ: צו
 רהיִא םּורא זיִא סָאװ + ָהיֶתֹביִבְס רשא

 .רהיא טגעלֶעג רֶע טָאה ,ּהַכֹותּב ןתנ

 טעה ףסוי ןוא .טמ רַב ףֶמֹוירֵּבְצּיַו טמ
 עריירטַעג טֿפױהעגֿפֹוא

 םי ןוֿפ דמַאז יוו םיה לֹוחַּכ

 ,לעיֿפ רה ראמ הֵּבְרַה

 טרָעקעגֿפיוא טָאה ןַעמ ויּב רפִל לד יּכ דע
 ; ןעלהעצ ּוצ

 ַא גנַאז ןָעדָעי ןופ (6 .סילָאּפַאילעה (1
 .רֲענרֶעק ןעפיוה



 .דימלתהו .הרומה תרות

 י רָפְסִמ ןיִא יִּכ
 : דלי ףסוילו 3

 ב יש
 אובת רַב

 בְָה תש
 סא 0 ול הדלי רשא

 עֵר יִטֹוּפ תַב
 .ןוא ןוֿפ רֶעטסירּפ רעד , ןוא ןהכ

 םָער ןעֿפורַעגטָאהףסויןּוא.אנ | 8 7" אָרְקִיַו .אנ
 םענֶערָאּבַעג טשרֶע ןוֿפ ןעמָאנ | רו כְּבַה םש

 : השנמ

 .טינלָאצ ןייק טָאה סָעםּורָאװ

 ןַענֶעז ףסֹוי ייּב ןּוא
 ןַערָאװַעג ןֶערָאּבַעג

 , ןהיז ייווצ

 ןעמוקַעג זיִא סע רָאֿפעּב

 ,רָעגנּוה ןופ רהָאי סָאד

 טָאה םהיִא עכלַעוו
 , תנסָא ןֶערֶאּבְע

 ,ערפ יטופ ןוֿפ רָעטְכָאמ יד

 השנמ

 םיִהֹלֶא ינשנ כ

 מֶע לב תֶא
 : ִבֲא תב לָּכ תֶאְ

 : .יִנָשַה םָׁש תֶאְו .בנ
 םירפא ארק
 םיְִלֶא יִנרַפח יִּ
 יג ירא

 ךימ טָאה טָאג םּורָאװ
 ןעסעגרַעֿפ טבַאמַעג

 (+ ןעדייל ןַעצנַאג ןיימ

 ןּופ זיֹוה עצנַאג סָאד ןּוא
 .רַעמָאֿפ ןיימ

 ןוֿפ ןעמָאנ םָעד ןּוא
 ןעמייווצ םָעד

 : םירפא ןַעֿפּורעג רֶע טָאה

 וע

 ךימ טָאה טָאג םּורָאװ
 רַאּבטכּורֿפ טכַאמָענ

 .דנֲעלֶע ןיימ ןוֿפ דנַאל ןיִא

 .יעיבר

 ךיז ןַעּבָאה סע ןוא הָניִלְכְּתַו .גנ
 טגידנעעג ו

 ,טָעז ןופ ןֶערהָאי ןעּבעיז יד עבשח ינש עבש
 היה רשא

 : םירצמ ןיִרַאּב

 הָניִלְִּתַו .דנ

 בָעְרָה יִנְׁש עבש

 עג זיִא סָאװ
 .םירצמ דנַאל ןיא

 ןעגנַאֿפעגנָא ןעּבָאה סע ןּוא .דנ
 רעגנוה ןוֿפ רהֶאי ןַעּבעיז יד

 ,ןעמוק ּוצ אובל

 : שא שב ;טגָאועג טָאה ףסוי יװ ףֹסֹוי רמא רֶׁשֲאַּכ

 רעגנוה ַא ןָעְווְעג זיא סֶע ןוא בער יהיו

 .לַאזהימ (:

 ,ץקמ  ,תישאיב

 תוצְראה לֵכּב

 םִיַרְצִמ ץֶרֶא לבב

 ;םֶחָל הָיָה
 בֵעְרִּתַו הנ

 סיר לָ
 םָעָה קי
 חל הערפ לא
 העְרפ רֶמאֹו
 םירצִמ לֶכָל
 ףסוי לא ּוכל
 םֶכָל רַמאי רֶשֲא

 הי בָעְָָו
 יָה יִנָלָּב לע
 ףסוי חת
 הב רָשָא לָּכ תֶא
 םיִרצְמל רּבשלו
 בערה קח
 ;םִיַרצִמ רָב

 ץֶרֶאָה לָבְו .ונ

 הָמיִרְצַמ ואב
 ףסוי לא רפשל

 בערה קזח יִּכ

 : ץראה לבב
 'ןד =

 בקע אריו .

 רבש שי יכ

 םירצמּב

 ינְבְל בקע רמאיו

 141 .במ ,אמ

 ,רָעדנַעל ַעלַא ןיא

 םירצמ דנַאל ץנַאג ןיא ןּוא

 .טיֹורּב ןָעווֲעג זיא

 טרעגנוהענ טָאה םִע ןוא .הנ

 ,םירצמ דנַאל עצנַאג סָאד

 ןֶעיִרשֲעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא

 ;טיֹורּב ןֶעגֶעוו ן"הערּפ רַאֿפ

 טגָאזעג הערפ טָאה

 : םירצמ ַעלַא ּוצ

 ,ן'ףסוי ּוצ טהָעג

 ,ןעגָאז ךייַא טָעוװ רֶע סָאװ

 .ןָאהמ רהיֵא טלָאז

 ןֶעווֲעג זיִא רעגנוה רעד ןּוא .ונ

 ;דנַאל עצנַאג סָאד ףיוא

 טנַעֿפעעג ףסוי טָאה

 זיא יז ןיִא סָאװ סָעלַא
 ,(הטָאררָאֿפ) ןְעווֲעג

 טֿפױױקרַעֿפ טָאה רֶע ןּוא
 ;םירצמ יד עזייפש

 = ןיִא רעגנוה רעד
 קרַאטש ןעווֲעג

 .םירצמ דנַאל ןיִא

 ןּוא

 דרָע רֶעצנַאג רעד ןיֿפ ןּוא .ּונ

 םירצמ ןייק ןָעמּוקֲעג ןעמ זיא

 ,ףסֹוי .ייב עזייּפש ןֶעֿפיֹוק ּוצ

 ןֶעווֲעג זיִא רֶענּוה רעד לייוו
 קראמש

 . דרָע רֶעצנַאג רעד ףיֹוא

 .םמ

 ,ןהָעְזֲעג טָאה בקעי ןוא :א

 עריירטַעג ָאד זיִא םָע זא

 ,םירצמ ןיא

 וצ טגָאזעג בקעי טָאה
 :ןהיז ענייז
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 ןָא ךיז רהיֵא טקּוק םּורָאװ }  : ואְרתת המל
 ?ןערע ןדנָא םָעֹד רֶענייֵא דו
 ;טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ב רמו ב

 ִּתְעַמָׁש הּנִה

 ֶבׁש שי יִּכ
 םרְצִמְּב

 0 הָמִש ּודְר

 עמ רב
 : תּומָנ אלו יח

 ףמוי יחא ּודריו .ג

 הרש
 .םירצמ ןיֵא ץדיירמעג ןעפייק ;םירצממ רב רבשל

 יִמִיְנְּב תֶאְו .ד

 ,טרֶעהָענ ּבָאה ךיא

 ָאד ויִא םירצמ ןיִא א
 עדיירמעג

 ןיהַא טהעג די ּבַארַא

 ,טרָאד זנוא םפיוק ןּוא

 ןּוא ןֶעּבֲעל ןֶעלֶעו רימ ןוא
 .ןֶעּברַאמש מינ ןעלעוו ריז
 ןַעגנַאגַעגּבָארַא ןֶענַעז -ג

 ,רָעדירּכ ם'ףסֹוי
 ,ןהָעצ

 ,ןימינּב ןּוא

 , רֶערּורּב ס'ףסֹוי ףסוי יחא

 טקישעג טינ בקעי טָאה  בֹקֲעַי חלש אל

 ,רֶערירּב ענייז טימ ויחא תא

 :טגָאועג טָאה רֶע ליוו רמא יִּכ

 ןעֿפערמ םהיִא טעוו טכײליֿפ +
 .קילגמוא'נַא | =

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא .ה
 ןעמּוקֲעג ןַענעז

 ץזייפש ןָעֿפיֹוק

 ,עדנַעמוק יד ןעשיװצ

 : ןוסָא ּונֲאְרִקִי ןֵפ

 לאְרשיינבואביו ה
 | רש
 םיִאַּבַה ָךותְּ
 בָעָרָה הָיָה יִּכ
 . ןענּכ דנַאל ןיִא י ןענכ ץֶראּב

 . ףסויו ו

 טילשה אּוה

 ץֶרָאָה לע
 ריִּבְׁשַּמַה אּוה

 ץֶרֶאָה םע לֶכְל

 ןעוועג זיִא רַעגנוה רעד לייוו

 ףסוי ןּוא

 רַעשרָעה רעד זיא

 ;דנַאל םָאד רַעּביִא

 עוייּפש טֿפיוקרַעֿפ רֶע

 .דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ ןָעצנַאג םָעד

 ןֶענֶעז רֶעדירּב ס'ףסוי ןּוא ףסֹוי יחא ואביו

 ,ןעמוקעג
 טקובעג ךיז ןַעּבָאה יז א םיפא ול ווחקשלו

 וצ טכיזַעג כ םהיא רַאֿפ '

 .במ ,ץקמ ,תישארב \ .דימלתהו הרומה תרות

 ףסוי אריו ו

 א תֶא
 ר
 םֶהיִלֲא רַּכַנְִיו
 תושק א בדי
 םהיִלֶא רמו
 םֶתאב ןיאמ
 = ורמאיו

 ןענּכ ץֶרָאמ
 לֶָא בשל
 וי רו .

 ןהָעזרֲעד טָאה ףסוי ןּוא ד

 ,רֶערירּב ענייז

 ;טנעקרעד ייז טָאה רֶע ןּוא

 טכַאמַעג ךיז טָאה רֶע ןּוא
 ייז ןֶעגעג דמַערֿפ

 (!טרַאה ייז טימ טָאה רֶע ןּוא
 ,טרֲערעג |
 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רֶע ןוא

 רהיִא טייז ןַענַאװ ןוֿפ
 5 ? ןעמּוקעג

 :טגָאועג ןעבָאה ייז ןּוא

 ,ןענּכ דנַאל ןוֿפ

 ,עזייפש ןַעֿפוק וצ םּוא

 טנעקרעד טָאה ףסוי ןּוא ..ח

 ,רָערירּב ענייז ויחא תא

 םינ םהיא ןָעּבָאה יז ןּוא ,ּוהְרַּכִה אל םהְו
 טנעקרעד

 טנָאמרַער ךיזטָאה ףסוי ןוא .ט ףסֹוי רֹּכְזִיַו .מ

 תומלחה תא

 םֶהָל םֵלָח רֶׁשֲא
 , ןעמיורט יד

 טמיורטעג טָאה רֶע סָאװ
 , יז ןַעגעוו

 :טנָאזֲעג יז וצ טָאה רֶעוא  םֶהיֵלֲא רַמאֹ

 ,(?רָעהֲעזסיֹוא טייז רהיא םתא םיִלָנַרמ

 ןהָעְז ּוצ םּוא תֹואְרִל

 8 ,דנַאל ןוֿפ (?טײקטעקַאנ יד ץראה תורע תא

 .ןעמּוקֲעג רהיֵא טייז :םתאב

 םהיִא ּוצ ןָעּבָאה יז ןוא < וילא ורמאיו .י
 :טגָאזעג א =
 }ררֲעה ,ןיינ ינֹדֲא אל
 רָאג ןֶענֶעז טכענק ענייד ואב הידבעו
 ןעמּוקֲעג 6
 .עזיּפש ןעפיוק : לא רַבִׂשְל

 רערניק עלא ןֶעֹנֶעז רימ .אי)שיִא נב ונלכ .אי
 ןאמ ןייא ןופ ּנחנ דָחֶ

 ;םייל ַעכילרהע ןֶענֲעז רימ ונחנא םינּכ
 :ןחד] ידי

 ,ןֶענָאיּפש (5 .גנערטש ( !
 .עדנַאש יד

 ,טײקבַאװש יד (3



 ָךֶדִבַע ּויָה אל

 : םילגרמ

 םֶהיֵלֲא רֶמאַֹּו -
 אל

 ץֶרָאָה תוע כ
 : תוארל תא

 ורמאיו גי

 ךירבע רשע םיִנש
 ונחנא םיחא

 דָחֶא שיא יִנְב
 עְּכ ץֶרֶאְב
 ןטקח הנה
 ֹויַה ּוניִבֶא תֶא

 :ּונניִא רֶחֶאָהו
 םֶהיֵלֲא רַמאיַו .דו

 סי
 ִּתְרַּבִּד רֶׁשֲא אּוח

 /  םֶכֵלֲא
 רמאל

 ;םֶּתַא םילגרמ

 ונחַּבִּת תאֹזִּב .וט

 הערפ יח

 א יִּ
 ןטקהְכיִחָאאווכְּ
 ו
 דהא םָּכִמ וחלש .וט

 ֶכחֲא תֶא חִו
 ורסָאה הא

 .רָענייִא רעד (

 .דימלתהו הרומח תרות

 ןֶעווֲעגטינ ןֶענֶעז רענעידעגייר

 .רֶעהָעּוסיֹוא ןייק

 יז וצ טָאה רֶע ןוא .בי
 :טגָאזַעג

 ,ןיינ

 דנַאל ןּוֿפ טייקטַעקַאנ יד רּונ

 .ןהע ןַעמּוקֲעג רהיֵא םייז

 :טגָאזעג ןַעּבָאה יז ןּוא .גי

 ןֶענעז ,טכענק ענייר ,רימ
 ,רָעדירּב .ףלעווצ |

 ןַאמ ןייֵא ןוֿפ רֶעדניק

 ; ןענּכ דנַאל ןיִא

 רעטסגניא רעד

 | רַעמָאֿפ רֶעזנּוא ייב טנייה זיא

 .ָאמינ זיא (:רֶענייֵא ןּוא

 יז ּוצ טָאה ףסֹוי ןּוא .די
 ,טנָאזַעג

 ּבָאה ךיא סָאװ זיִא סָאד
 טדערעג

 - ךייא ּוצ

 :יוזא

 .רָעהְעּוסיוא טייז רהיא

 רהיא טלָאז סָאד ךרוד .וט
 ; ןֶערֶעו טֿפורּפעג

 ןַעּבעל ס'הערפ ייב
 ,(ךיא רֶעווש)

 ןענַאד ןיפ טעו רהיא זַא
 ,ןהעגסיֹורַא םינ

 ּ רּנ

 רֶעדּורּב רָעטסגנּוי רֶעייַא ןֶעוו
 ןעמוק טָעוו

 .רֶעהא

 םָענייֵא ְךייַא ןופ טקיש .וט

 רֶעייֵא ןעמהַענ לָאז רֶע ןוא
 ; רָעדּורּב

 ןעגנַאֿפעג טּביילּב רֶעּבֶא רהיא

 .במ ,ץקמ ,תישארב

 ֶיְִִּדּונֲחּבו
 ֶּתִא תֶמֶאַ
 | אל םאו

 הערפ יח
 ;םֶּתַא םיִִּרְמ יִּ
 םתא ףסאיו .וי

 רמשמ לא
 ; םימי תַשְלָש

 םֶהיֵלֲא רֶמאֹּיַו .חי

 ה
 יִשיִלָשַה םֹויַּ
 ויחו ושע תאז

 םיִהלֲאָה תֶא
 ; ארי יִנֲ
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 ןֶעלָאז רעמרָעװ ערֶעייַא םּוא
 ,ןַערֶעוװ טֿפורּפֲעג

 ;ךייַא םימ זיִא טײהרַאװ יד יצ

 (ךיא רָעווש) ,טינ ביוא ןּוא

 ,ןַעּבלל ם'הערפ ייב

 .רָעהְעוסיוא טייז רהיֵא זא

 יז טָאה רַע ןּוא .ּי
 ןעמּונעגנעמַאװצ

 ךַאװ רעד רעמנּוא

 .גָעמ יירד (ףיֹוא)

 טגָאוֲעגײז וצטָאה ףסוי ןוא .חי

 :גָאמ ןָעטירר ן'פיוא

 ! טּבֲעל ןּוא ,טּוהמ סָאד

 = טָאג רַאֿפ

 .ךיִא עמכריפ

 .ישימח

 םא םיִנָּכ םִא .שי

 רֶמֶאְי דחא םֶכיִחַא

 םֶכרַמׁשִמ תיִבְּב

 כָל ֶּתַאְ

 בשוב
 ;םֶכיֵּתַּב ןובער

 םֶכיִחֲא תֶאְו .כ

 ןטקה
 לא ואב
 םכירבד ונמא"ו
 ותּומַת אלו

 י ןַכ ושעיו
 ורמאיו .אב

 ויִחֶא לא שיא

 .ןייֵא םלימש סָאװ (

 ,ץכילרהֲע טייז רהיא ּביֹוא .טי

 רָערֲעייֵא רֶערּורּב ןייֵא לָאז
 נאג ןעביילב

 ; זיוה;ךאוו רעיא ןיִא

 ,טהָעג רהיֵא רֶעּבָא

 (+ץדיירטַעג טגנהרב

 ןוֿפ רֶעגנוה םָעד (רַאֿפ)
 .רָעזייח ערֶעייֵא

 רעדּורב ןערעגנוי רֶעייַא ןוא .כ

 .,רימ ּוצ ןַעגניירּב רהיֵא טלָאז

 רַעמרֶעוװ ערֶעייַא ןֶעלֶעו
 ,ןָערֶעװ (* גיטכיר

 .ןַעּברַאטש טינטֶעוו רהיא ןּוא

 וו ןַאד

 .ןָאהמעג יֹוזַא ןַעּבָאה ייז ןוא

 טגָאועג ןַעּבָאה ייז ןּוא .אכ

 : ןערעדנַא םּוצ רֶענייֵא

 .טּביֹולנֲעּב (
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 | רֶעּבָא לֵבֲא

 (:טֿפָארטשעג ןֶענַעז רימ ונחנא םימשא

 ,רָעדּורּב רֲעזנּוא רֶעּביִא וניחא לע

 ןהָעזֲעג ןָעְּבָאה רימ סָאװ וניאר רשא

 ,ןֶעדייל:ןֶעלֶעעז ןייז ושפנ תרצ

 ןֶעמֶעּבֶעג ךיז טָאה רע ןעו | ּוניִלֶא וננחתהב
 ,זנּוא ייב

 טינ ןָעְּבָאה רימ ןּוא עמְש אלו
 ,טרֲעהֲעגּוצ

 ףיוא ןעמוקעג זיִא רַאֿפרַעה לא האב ןּכ לע
 זנּוא 57 7

 .ןעדייל סעיד + תאזה הרצה

 יז טָאה ןבּואר ןּוא .בנ םתא ןבּואר ןעיו בכ
 טרָעֿפטנעעג * 7

 מע :ֹוזַא רמאל
 טעג ךייש ךָאד ּבָאה ךיִא תרמא אולה ף

 םכיִלֶא |
 :יזא - רמאל
 !דניק םעד ןַעגעג טינ טגידניז דֶליב ואטחת לא

 ,טרָעהעג טינ טָאה רהיא ןּוא םתעמש אלו

 טּולּב ןייז טרָעװ טציא א : הָנִה ֹומָּד םֵגו
 .טרַערָאֿפעג ,שרדנ

 םינ ןָעבָאה יז ןוא גכ ועדי אל םֶהְו .גכ
 ,טסּואווֲעג ד

 ףסוי ץמש יִּ

 : תניב יי יִּ
 םֶהיֵלֲעַמ בפיו .דכ

 ,טהֲעטשרָעֿפ ףסוי זַא

 זיִא) רַעשטַעמלָאד ַא ןַעד ;
 .ייז ןעשיווצ (ןעוועג

 .ךיז טָאה רֶע ןּוא .דכ
 יז ןופ טרהָעקֲעגּבָא

 ,םנייוועג טָאה ןּוא ְךְביַו

 ?קירוצ ךיז טָאה רֶע ןוא  םֶהיֵלֲא בשיו
 ,ייז ּוצ םרהֲעקֲעג ִש ןעװד
 ,ייז ּוצ טדֲערעג טָאה רֶע ןּוא םֶיֵלֲא רּבדיו
 ןֶעמּונֲעג טָאה רע ןוא תא םתאמ חקיו

 ,ןועמש יז ןוֿפ | ןועמש

 (?ןערנּובָענ םהיִא טָאהרַעְּוא ותא רסֲאיו

 .ןַעגיֹוא יד ןיִא יז רַאֿפ : : םֶהיֵניֵעְל

 .ןעגנַאֿפֶעג (5  .גידלוש 1

 ףסוי וציו .הכ

 .במ ,ץקמ ,תישארב

 טָאה ףסוי ןּוא .הכ
 -- , ןֶעלהָאֿפעּב

 ;עייז טליֿפעגנָא טָאה ןעמ ןּוא | יי לב תא אמו
 ---,עריירטעג טימ סָעֿפעג ער | רב

 ןֶעגַעלקירּוצ לָאז ןעמ ןּוא היפ ביִשָחְלּ
 דלֲעג רֶעייז

 ,קַאז :ןייז ןיִא םָעדָעי יש לא שיא

 ןָעּבְעְג ויז לָאז ןעמ ןּוא םֶהָל תֶתָלְ

 עזייּפש הדצ

 } גָעוו ץֿפיױא ךֶרדל

 .יװַא יו טָאה ןעמ וא ;ןּכ םהל שעיו
 . ןָאהטַעג | 7 רצצ 7567
 ןעגָארטעג ןַעּבָאה ייז ןוא .וכ ואשיו .וכ

 עדיירמָעג ַערֶעייז םֶרֵבְׁש תֶא

 ,ןֶעלוע ערי ףיוא םהירמ ַח לע
 ןעגנַאגעג ןָענָע יז ןוא :םַשמ וכל

 .טרָאד ןופ
 טנַעֿפעַעג טָאה רֶענייֵא ןּוא .זכ דחאה חתפיו .וכ

 קַאז ןייז וקש תא

 רעמוֿפ ןַעּבעג ּוצ בוא | אופְסִמ תֶתָ
 לע ןייז | ןרמחל

 ,(!גרֶעּברעה ןיִא ןולֵמַּב

 ,רלֲעג יז ןהָעֲעג טָאהרֶעוא  ֹוּפסַּכ תא ארו

 רעה ןיִא ווא רע סָאד|  'פִּב אוח הנה
 .קַאז ןייז ןּופ גנונֲעֿפָע : ןתחתמַא

 טגָאזעג טָאה רֶע ןוא .חכ ןיִחָא לא רמאיו .חכ
 :רָעדירּב ענייז ּוצ

 טרהעגקירּוצ זיא דלֲעג ןיימ ִפִסַּכ בֵׁשּוה

 קא ₪ רֶע זיִא םֶמ ןּוא יִתִַּמַאְבהַּנִה םַנְו
 1 ן ן 6 + 6 = +

 (" ןעלַאֿפעגנײא ייז זיִא םָע ןוא םָבל אציו
 ץראה רעייז

 ךיז ןָעּבָאה ייז ןּוא ודרחיו
 ,("ןָעקַארשרעד

 | םַעְר רֶענייֵא ירא | יא לֶא שיט
 :ןָעְרְעדנַא רמאל

 זנוא טָאג סָאד טָאה ָאװ | השע תאז המ
 ? ןָאהטָעג | ּונָל םיהלא

 .טרָעטיצענ (* .ןֶעגנַאנעגסיֹורַא (? .זיוהטכַאנ (
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 עא

 ןעמּוקעג ןַענעז יז ןּוא .טכ ואביו .טכ
 { עד

 בקעי רעטָאֿפ רֶעייז וצ םהיבא בקעי לא

 ןענכ הצרא
 האצ } ש דג

 היא ןָעְבָאה יוז ןוא ול ודיניו
 טלהעצרַעד

 טָאה יז טימ סָאװ עלא םתא תרק ה לָכתֶא
 ,ןַעֿפָארטַעג ךיז

 וי = ;רמאֵל

 ןופ ררֲעה רעד ,ןַאמ 0 5 | ינדַא שיאה רֵּבְּד .ל
 דעְרָעג טָאה  ,דנַאל סָאד |

 ,גנרמש זנּוא טימ תֹׁשָּנּתִ יראה
 2 : יג - ((טנֲעכֶערעג זנּוא טָאה רֶע ןּוא ונתא ןהו

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא

 : רו :

 סָאד ןוֿפ רֶעהָעזסיֹוא ראפ | תֶא ם למ כ
 .דנַאל !:ץֶראָה

 םהיא ןָעּבָאה רימ ןּוא .אל וילא רמאנו .אל
 : טגָאזעג דײה ר

 ,ץבכיל-הֶע ןֶענַעז .רימ ונחנא םיִנָכ

 ןייק ןָעוועג טינ ןַענָעז רימ ;םיִלַָּרמ נייה אל
 .רעהעזסיוא רשע םינש בל

 ףלֲעװצ ןֶענַעז | לא ה
 ,רָעדיִרּב | | ם םיחא ּונ : | חנא

 ,רָעטָאֿפ רעזנּוא ןוֿפ ןהיז = עיִבַא ינב

 נא דחֶאָ
 םויה ןטקהו

 נב תֶא
 עֶרֶב
 ונילא רֶמאַֹו .גל

 א שיח
 עַדֶא תא
 ּתַא םיִנָכ ִּ

 ָאטינ זיִא רֶענייֵא

 טנייה זיא רֶערֲענעלק רעד ןּוא
 רעטָאֿפ רעונוא םימ

 .ןענּכ רנַאל סָאד ןיא

 רֶעה רֶעד ,ןַאמ רעד ןּוא .גל
 : טגָאזעג | ְךאָה נו : טָאה ראל סָאד ןיֿפ ראה

 ,ןעסיו ךיא לַעְוו סעזיר ךרוד

 : ץכילרהָע טייז רהיא זַא

 ןֶערֶעייֵא רֶעדּורּב ןייֵא דחאה םכיחא

 ,רימ ייּב טזָאל יתא וחינה
 וה

 (= רעליטש:רעגנוה םָעד ןוא כיב
 רעזייה ַערֶעייֵא ןופ

 .טהעג ןּוא טמהָענ

 ןובער תאו

 % וכו ןחק

 עריירטעג יר  .ןֶעּבענַעג (
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 טגניירּב ןּוא .דל ואיבהו .דל

 רַעדּורּב ןֶערֲעגנּי רֶעייֵא ןטקה םֶכיֵחֲא תא

 ,רימ ּוצ ילא

 ,ןעסיו לָעװ ךיִא ןוא העדאו

 ןייק םינ םייז רחיא זַא םתאםילנרמאליּכ
 רַעהָעזסיֹוא = שדה 17007
 ;עכילרהָע טייז רהיִא זַא םתא םיִנָכ יִּכ

 רעדּורּב רֶעייַא םֶכיֵחַא תא

 ,ןָעּבְעְּבָא ךייַא ךיא לָעו םכל ןתא

 רהיִא טנעק רנַאל ןיא ןיא ;ןרחסתץיראהתאו
 .(' ןעזיירמּורא ןצ נ 0 שדד שב

 : ןַעוַעג זיִא םָע .ןוא .הל יהיו .הל

 קעז ַערֶעייו םיֹוא ןעגודייל ייז םֶהיֵּקַׂש םיִקיִרְמ םה

 שיא הנה
 ופסּכ רורצ

 (טהָעז) רָעדְעַי ןּוא

 דלֲעג:לָעדניּב ןייז

 ןיא ישב

 וארו
 םֶהיֵפַּכ תֹוררצ תֶא

 באו טה
 .טַעטכריֿפַעג וארייו

 יז וצ טגָאעג טָאה גל | מילא רֶמאַֹּו .ול
 :בקעי רֶעמָאֿפ רָעיז - | םֶהיֵבֲא בקע

 סתְלכש יתא

 ונניא ףסֹוי
 ונניא ןועמשו

 והקת ןיִמיִנְּב תֶאְו

 נוי יל
 ול ןְבּואְר רָמאיו -ול

 בָא לֶא
 ראל

 ּוטסֶעװ ןהיז ייווצ עניימ תימת ינב ינש ת
 + ףצל א = 5

 4 1 טא . קח =

 .ןעלדנַאה (

 .קַאז ןייז

 ןהָעזֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ,ךעלרניּב:רלֲעג ַערֶעייז

 ,רעטָאֿפ רָעייֵז ןּוא יז

 ןעּבָאה יז ןּוא

 זָאלרעדניק רהיִא טָאה ךימ
 ! טכַאמָעג

 ָאטינ זיִא ףסֹוי

 ,ָאטינ זיִא ןועמש ןּוא

 רהיא טָעוו ןימינּב ןּוא
 ; ןעמהענ

 ! רימ ףיֹוא זיִא סָעלַא םָאד

10 
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 א טינ םהיִא לָעװ ךיִא ביוא  ונאיבא אל םא
 ה !ריד ּוצ ךילא

 ע ותא הנ

 לא ּוְביִׁשֲאיִנַאַו
 ,דנַאה ןיימ ףיֹוא םהיֵא ביג יִדֹי ל

 יד

 ,קירוצ םהיִא לָעװ ךיִא ןּוא
 ; ןעגניירּב

 מ טנָאזעג טָאה רָע
 יע

 רמאיו .חל

 םֶכָּפע יִנּב דְרָי אל

 תַמ ויִחֶא יִּכ

 ןּוא .חל

 ,ךייַא טימ

 זיִא רָעדּורּב ןייז
 ,ןַעּברָאמשעג

 ;רֲעּביִא זיא ןיילַא רֶע
 ןַעּבעילּבעג

 םהיִא טָעװ סע

 ןֶער

 ןוא רָאְׁשִנ ֹוּדַבְל אּוהו

 ₪ ןוא  ןֹוסֵא והארקו

 "נעו ןיִא ְךֶרֶּדַּב

 טָעו רהיא ןעכלֶעװ ףיוא = הב וכלת רשא
 -- ,ןֵהָע זו . : .

 -  ןערהיֿפּבָארַא רהיִא טָעוו םתְדרוהו

 רָעטלָע סָעיּורג ןיימ יתביש תא

 .בּורג ןיא רָעיֹרט םימ = :הלואש ןֹוניּב
 ז 2 | : 17:

 .גמ

 רעגנּוה רֶעד ןּוא .א בערהו .א
 ' : ל:

 סָאד ןיִא רָעווש ןָעווָעג זיא .!ץֶרֶאַּב דֵבַּכ
 .רֿבַא

 טגירנֲעַעג ןַעּבָאה ייז זַא ןוא ב ולב רֶׁשֲאַּכ יהיו .ב

 ,עריירטעג יד ןֶעסֶע וצ רבשח תא לאל

 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז סָאװ| אבה רׁשֲא
 ,םירצמ ןיֿפ | ם םיִרְצּמִמ

 רעייֵז טגָאזַעג יז ּוצ טָאה | .םֶהיֵלֲ רמאיו
 :רעְמָאפ םֶהיִבֲא

 וא קירוצ ךייא טיהעק = ונָל ןרבָׁש ובש
 | ;לֵבֹא עמ

 | וילא רמאיו < =

 .עזייפש לעסיּבַא 9

 \ הדּוהְי
 ;גלָאֿפ - מאל

 ונב דַעָה דֵעָה
 | שיאה

 זנוא
 טנַערָאװעג

 םָאה

 | | ןעגניירב-
 ינפ ּואְרִת אל |

 , ןהָעגּבָארא טינ טָעו ןהוז ןיימ

 | קילגנוא'נַא ןעֿפער

 שיִאָה יִּ

 ינפ וארת אל |

 םֶכיִחֶא יִתְלִּב

 שאל דיִנהְל

  זנוא רַאֿפ טפיוק

 ול דנו !
 . טגָאזעג םהיא הדוהי טָאה .ג |

 עודיה |
 ןצהת |

 .גמ ,במ ,ץקמ ,תישארב

 :יֹוזַא גידנָענָאז .רמאֵל

 ןעהעז טינ טלָאז רהיֵא
 טכיזעג ןיימ

 'ף

 מינ זיא רעדּורב רֶעייֵא ןעוו םֶכיִתַא א יּתְַּב
 -ךייא טימ ,םֶכת הא

 טסקיש ּוד ּביֹוא .ד חֶלשמ כ ךשי םא .ד

 נְִא ניִחֲא תא

 הדרג

 לֶבא ל הָרּבְִנו
 ַלַׁשְמ ניאו .ה
 - דְרָנ אל

 ,זנוא טימ רֶעדּורּב רָעזנּוא

 הָעגָּארַא רימ ןָעלעוו

 ןעפיוק ןְעלֶעוו רימ ןּוא
 .זייפש רוד ראפ

 -- טינ טסקיש ּוד ּביֹוא ןוא .ה

 : ןהָעג טינ רימ ןָעלַעוו

 ןַאמ רעד םּורָאװ

 קא רמא : טגָאזעג זנוא טָאה ונילא רמא
 ןיימ ןהָעז טינ טלָאז רהיא

 ,טביזַעג

 םינ זיא רעדורב רֶעייַא ןָעוו
 .ךייַא טימ | +: םכתא

 הש | קא לארשי רמאיו .ו

 יל םֶתְעְרֲה הָמָל
 גטגָאזעג טָאה לָארשי ןּוא .ו

 רימ רהיֵא טָאה םורָאװ
 ,ןָאהמֲעג סטכעלש

 ,ןאמ םָעֹד ןֶעלהעצרַעד ּוצ

 ךָאנ טָאה רהיֵא סָאד
 . 3 רֲעדּורּב א

 :טגָאזעג ןַעבָאה ייז ןּוא

 ;חָא םכל דועה

 : ןרמאיו 0

 שיאה לֵאָׁש לואש

 ונתדלומלו ּונל
 : גינָעגָאז / רמאל

 יח םֶכיִבֲא דועה

 חֶא סָכְל שיח

 טגְנרפָעג טָאה ןאמ רֶעד

 רָענּוא ןֶעגעוו ןּוא זנּוא ןֶעגָעוו
 ,(1 טרּוּבֲעג

 ? רַעמָאֿפ רֶעייֵא ךָאנ טּבָעל

 ?רָעדּורּב א רהיִא טָאה

 םהיא ןַעּבָאה רימ ןּוא
 טלהֲעצרָעד |

 םירבדח יִּפ לע

 | ו הלא אה
 איי

 עדנ }

 .טֿפַאשדנַאװרָעֿפ 1

 .ךָאנ רֶעטרַעװ עזיד ךָאנ

 ,ןָעסיוו ןעד רימ ןַעלָאז



 .דימלתהו הרומה תרות

 :ןַעגָאז טעו רֶע זַא רמאי יִּכ

 רֶעייֵא ןערהיפוצ םגניירג ;םכיחַא תֶא ודירוה
 ? רעדּורּב צ ו צרה

 | וו -בו טגָאזָעג טָאה הדוהי ןוא .ה  הדוהי רמאיו .ח

 , וכ :לָארשי רָעטָאּפ ןייז ּוצ = ויבא לארשי לא

 ,רימ טימ גנוי םָעד קיש יִּתִא רענה הָחְלִׁש

 ןהעמשפיוא ןָעלָעוו רימ ןּוא
 ,ןהעג ןֶעלֶעוו ךימ ןּוא

 ןּוא בעל ןעלֶעוװ רימ ןּוא
 ,ןַעּברַאמש טינ לע וו רימ

 ימ ךיוא

 תּומָנ אלו הי

 ונחנא םג

 התא םג

 : ונפמ םּג

 בר יִכָ

 ,ּוד ךיוא

 .רעדניק ערעזנוא ךיוא

 ,םהיֵא רַאֿפ לָעװ ךיִא מ
 ןעריווק |

 םהיא ּוטסָעוו דנַאה ןיימ ןופ ונשכבת ידימ
 ;( ןֶערֶע רָאֿפ 5 68 ידי
 ןעגניירב ל 6 % םהיִא לָעװ ךיא ּביֹוא ןיתאיבה אל םא

 ,ריד ּוצ ְךיִלֵא

 ;קָעװַא טינ םהיא לָעװ ןּוא ויתגצהו
 ₪ ןעלעטש

 ףֶל יִתאָמָח י יור אל זרי
 : םימיה לָּכ
 אלול יּכ .י

 ,ריד רַאֿפ

 ,(לטייצ עצנאג יד

 : ריד רַאֿפ גידניז ןייז ךיִא לָעוו

 | ךיז ןָעמלָאוו רימ ןעוו ןַעד .י
 | ,טמָאזרֶעּפ טינ  ונהמהמתה

 , :גד נהג *

 ?קירּוצ טציִא ךיז רימ ןעמלָאװ ונבש הֵּתַק יכ
 טרהעקעג 7 00
 .לָאמ ייווצ ןיוש : םימעפ ה

 םֶהיֵלֲא רמאיו .אי
 םֶהיִבֲא לאְרשי

 אופָא : םא
 וׂשָע תאו

 ענ ץֶרֶאָה תרמזמ וחק
 כלב
 שיאְל ודירוהו

 רעייז ייז ּוצ טגָאזֲעג טָאה .אי
 ;לָארשי רעטָאֿפ

 ,ןיוש יֹוזַא ּביֹוא

 :סָאד טוהמ ּוצ

 ןופ טבורֿפ יד ןוֿפ טמה
 דנַאל סָאד

 לעב עא ןיא

 .געט עלא 6.

 םבְדי ובישת |

 וחק םכיחא תֶאְו גי - ;
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 :קנָעשַעג א החנמ

 ,םַאזלַאּב לָעסיּב ַא ירצ טעמ

 ,גינָאה לָעסיּב א ןוא שבד טעמו

 ,םּוטַאל ןּוא ןעצריוועג טלו תאכנ

 ןעלדנַאמ ןּוא ןעיצַאטסיֿפ |: םידק שו םיִנֵַּ

 רלֲעג עטלוּפָאר ןוא בי = הנשמ ףֵסֶכְו .בי

 םכדיב ּוחק
 בשמה ףסּבהתֶאְו
 םֶכיֵתֹחְּתִמַא יִּפַּב

 ,דנַאה רֶעייֵא ןיִא טמהֶענ

 דלֲעג ענעלעגקירוצ סָאד ןּוא

 ,קז ערֶעייֵא ןוֿפ גנּונֲעֿפֶע ןיִא

 ןעגניירּבקירוצ רהיא טלָאז
 ,דנַאה רֶעייֵא טימ

 .ןהָעזרָעֿפ א סע זיא טכיילופ :אוה הנשמ יַלּוא
 ,טמהענ רֶעדּורּב רֶעייַא ןּוא .גי

 | ןּוא ומּוקו
 :שיאָה לא ּובוש

 ידש לֵאְו .די
 מחר םֶכָ ןת
 ׁשִאה נפ

 ףיוא טהָעמש

 .ןַאמ םוצ קירּוצ ךייַא טרהעק

 רַעגיטכַעמלַא רֶעד ןּוא .די

 גנּומרַאּברֶע ןעּבֲעג ךייא לָאז

 ,ןאמ םָעד רַאֿפ

 ןַעזָאלּבָא ךייַא לָאז רֶע ןוא םֶכָל חלשו

 ,רערּורב ןרֶעדנַא רֶעייֵא .רחא םכיחא תא

 ,ןימינב ןּי ןיטינב תֶא

 טרָעדניק ןיּב ךיא יוו ,ךיא ןּוא יתלכש רֶׁשֲאַּכ יִנאַו

 פל א ילבש
 ןעבָאה רָענָעמ יד ןּוא .וט םיִׁשָנֲאָה וחקיו .וט

 ו ענג סעזיד תאזה הָחנַּכַה תא

 ףַּכ הָנָשִמּ
 סיב ּוָקְל
 נב תֶאו

 ,קנֲעשִע

 דלעג עטלָעּפָאד ןּוא

 דאהי ןעמונעג יז ןַעּבָאה
 אה רע ;ייז \

 , ןימינּב ןּוא

 ,ןָענַאטשַעגֿפױא עז ייז ןוא וסקו
 ןייק ןֶעגנַאנעג ןֶענֶעז ײז ןּוא םִיַרצִמ ודריו

 ,םירצמ
 .טלעטשעג ךיז ןֶעּבָאה ייז ןוא : ףסוי ינפ ל ודמעיו

 .ן'ףסוי ראפ |
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 | םּתֶא ףסוי ארי .וט
  ןמיִנְּב תֶא

 רֶמאֹיַ

 ותיּב לע רט שאל

 םיִׁשָנֲאָה תֶא אָבַה

 = הת
 חבט חבטו

 - ר
 ִתֶא יִּ
 םישנאה ולכאי

 רחב
 שיאה שעיו .וי

 ףסוי רמָא רֶׁשֲאּכ
 שיאה אֵבַָו
 םִשָנֲאָה תֶא

 :ףֵֹוי הָתיֵּ |

 שהוא חי
 ףסֹוי תיּב ואבוה יּכ

 ורמאיו
 ְַה רַבְד ל
 ּניתֹּתמַּבבֶּׁשה
 0 הָלְחַ

 םיאבּומ ּונְחַנֲא

 וניל ללגתהל

 .ּוניֵלֲע ֵפַנְתהְּו

 והא תק
 םיִדְבְעְל
 : ונירמח תֶאְ
 הא

 .גנַאֿפנָאי ןיִא (

 דימלתהו הרומח תרות

 .יש ש

 טימ

 טגָאזעג רֶע טָאה

 ,ןימינב וי

 רָעּביִא זיא סָאװ םָעד ּוצ
 :זיוה ןייז

 ןײרַא גניירּב רַענעמ יד

 זיוה סָאד ןיא

 גנוטכַאלש א טכַאלש ןּוא

 ,וצ םיירג ןּוא

 רימ טימ ןָעד

 ןעסֶע רֶענעמ יד ןַעלעוו

 גָאמ ןעמימ ןיִא

 ,ןָאהמַעג טָאה ןַאמ רעד ןּוא .וי

 ,טגָאוַעג טָאה ףסוי יוו

 ?נײרַא טָאה ןַאמ רעד ןּוא
 טכַארּבַעג

 רענַעמ יד

 .זיֹוה ס'ףסֹוי ןיִא

 |[ רֶענעמ יד ןּוא .חי
 טעטכריֿפַעג

 טר רהיֿפֲעגנירַא ןֶענֶעז ייז ןֶעוו
 זיוה ם'ףסֹוי ןיא ןֶערָאװעג

 :טגָאזעג ןַעּבָאה יז ןוא

 לע סָאד ןַעגעו

 . ןהָעורֲעד טָאה ףסוי ןוא .וט
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 שיאה לא ושגיו טי

 ףמוי תיֵּב לע רש

 יִלֶא ורבי
 :תְֶבַה חתַ
 ןרמאיו .כ

 ינאי
 ונדרי רד

 הל
 לבא בש
 ונאב יִּכ יחיו .אב

 ןולמה לא

 חתנו
 וניתחתמא תא |

 שיא ףסכ הֵּנִהְו

 ותְחַּתְמַא יִּפּב

 לְקְׁשִמּב נֵפסַּכ

 : ונדיּב ותא בָשגְ |

 רַחַא ףֶסֶכְו .בכ

 ונדיב ּונְרַרֹוה -

 לא רָבשל |

 - טרהָעקֶעגקירּוצ ךיז טָאה סָאװ
 | קו גרונא ןיִא

 ,((לָאמ ןֶעמשרֶע םוצ ונָפְסַכ םָׂש יִמ

 ,טכַארּבעגנײרַא רימ ןענַעז

 ּוצ ךיז ("ןעדניּבּוצ ּוצ םּוא

 ,זנוא ףיוא ןַעלַאֿפוצנָא ןּוא

 זנוא ןעמהָענ ּוצ םּוא ןּוא

 ,טכענק רַאֿפ

 .ןֶעלוַע ערעזנּוא טימ

 .ןעלקײקּוצֿפױרַא (*

 ונֲעְדִי אל

 ני
 רמאיו .גב |

 ; ' ,זנוא
 םֶכָל םולש

 ואְריִּת לא |

 כֵל |

 םֶכיִבֲא יהלאו

 וצ ןעדירפ (1

 ןעגנַאנעגיצ ןענעז יז ןוא .טי
 ,ןַאמ םּוצ

 ,זיֹוה ס'ףסֹוי רֶעּביִא זיא סָאװ

 וצ טדָערֲעג ןַעּבָאה יוז ןּוא
 םהיֵא

 .זיוה ןוֿפ גנַאגנײרַא ןיִא

 :טגָאזעג ןעּבָאה ייז ןּוא כ

 ! ררֲעה ןיימ ,ַעטיּב

 .זײּפש ןַעֿפיֹוק

 ןענָש רימ ןעוו ןּוא .אכ
 - ןעמוקעג

 תרד גרֲעּברַעה ןיִא

 טנַעֿפַעעג ןָעּבָאה רימ ןּוא

 -- ,קַעז ערעזנוא

 ןוֿפ רלֲעג סָאד (רימ ןֶעהָעְז)
 ןרֶעדֶעי

 ,קַאז ןייז ןוֿפ גנּונֲעֿפָע ןיא

 ;טביוועג ןייז ןיִא דלֲעג רֶעזנּוא

 :קירוצ סֶע. ןַעבָאה רימ ןּוא
 .דנַאה רעמוא םימ טכַאר בעג
 דלעג סעְרָעדְנַא ןּוא .בנ

 ןיא טכַאיּבַעג רימ ןָעּבָאה
 דנַאה רֶעזנּוא

 ,עוײּפש ןַעֿפױק וצ

 טינ ןעסייװ ר'מ

 רעזנוא טנעלעג טָאה רֶעו
 דלעג

 .קַעְז ַערעזנּוא ןיִא

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .גנ

 ! (*גיהּור טייז

 .םינ טָעטכריֿפ

 ,טָאג רֶעייַא

 ,רָעטָאֿפ רֶעייַא ןופ טָאג ןּוא

 .ךייַא



 ,דימלתהו הרומה תרות

 ץטַאש א ןֵעּבֲענעג ךייא טָאה ןֹומִמַמ םֶכָל ןתנ
 קו ַצייֵא ןיא = םֶכיִתְֹתִמַאְּב
 רימ ויִא דֹלֲעג רֶעיֵא = יִלֶא אַּב םֵכּפִסַּכ
 .ןעמּוקעגנָא תא היל -
 טרהיפעגסיורא טָאה רֶע ןּא ) םהילא אָצְויו

 .ןֹועמש יז ּוצ | + ןועמש
 שיאה אביו .דכ טָאה ןַאמ רֶעד ןּוא .דכ

 טרהיֿפעגנײרַא *צ ה טדה

 .ָׁשָנֲָה תֶא
 א ףָתֹ הָתיִ
 סמ ןת
 הַר וצר
 אּופסמ ןי

 רֶענעמ יד

 ,ויֹוה ס'ףסֹוי

 ,רעסַאװ ןֶעּבֲעגֲעג טָאה רע ןוא

 ןעשַאװעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,םיֿפ ערָעייז

 רמו ןַעּבַעגַעג טָאה רֶע ןוא

 .ןעלזע ַערֶעייז ראפ ; םהירמחל

 ;ףּוצ ןֶע 1 טיירגעגּוצ ןַעּבָאה ייז ןּוא .הכ ןניכיו .הכ

 קנעשעג םָער החנמה תא

 ןֶעמּוקעג זיִא ףסוי רָאֿפעּב = ףסוי אוב דַע
 \ *דדנדצ 7 ,גָאמ ןעטימ ןיא םירהצב
 ,טרָעהְעג ןַעּבָאה ייז ןֶעד ועמש יִכ

 :םִחְל ולכאי םש יִכ

 ףסוי אביו .וכ

 ןעסֶע יז .ןֶעלֶעוו טרָאד זַא
 .מיורב

 ןעמּוקַעג זיִא ףסוי ןּוא וכ
 ,זיוה סָאד ןיא | התיבה

 , , ב4 טכַארּבעג םהיִא ןעּבָאה יז ןּוא ול ואיביו

 ,קנֲעשַעג םָעד החנמה תא

 ,דנַאה רֶעייז ןיִא סָאװ םדיב רשא

 ,זיוה סָאד ןיא התיבה
7 

 .טקּּבֲעג ךיז ןעבָאה יז ןיא ;הצראולווחתשיו
 = ,דרָע רֶעד זיּב םהוא ּוצ

 טנערֿפעג ייז טָאה רֶע ןּוא ּ םהל לאשיו כ
 ,רנּוזעג ןעגֶעוו םּולשל

 : טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 רֲעטלַא ר רָעייֵא דנּוזֲעג זיא |  םֶכיִבֲא םֹולָׁשַה

 | ןקזה

 רמאיו |

 כץ .אל

 | ,רָעטָאֿפ
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 טָאה -היִא ןֶעכלַעװ ןֶעגֶעוו םּתְרַמֲא רשא
 דַערֲעג |

 ?ךָאנ רֶע טּבעל יצ : יח ונדועה

 : טגָאזְעג ןַעּבָאה יוז ןּוא .חכ - ןרמאיו .חכ

 ,רענעיד ןייד ּוצ זיִא ןעדעירֿפ הדבעל םולש

 .רעטָאֿפ רֶעזנּוא ּוצ / וניִבֲאְל

 !ךָאנ טּבעל רֶע יח וגדוע

 ,טעינקעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא ודקיו

 .טקּוּבֲעג ךיז ןָעְּבָאה ייז ןּוא :ּווחתשיו

 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיוא טָאה רֶע ןּוא - .טכ

 ,ןעגיוא ענייז |

 ,ןימינב ןהַעורֶער טָאה רֶע ןּוא

 ויַניֵע אֵּׂשִּיַו .טכ

 ןיִמָיְנַּב תֶא ארו
 ,רָעדּורּב ןייז ויחא

 ,ןהוז ס'רעטּומ ןייז ומא ןב

 גו : טנָאזְעג טָאה רי ןּוא רמאיו

 רעטסגנּוי רֶעייֵא רָעזיד זיא
 ,רעדּורּב

 טָאה רהיא עלו ןֶענֶעו ילא םתְרמא רֶׁשֲא
 ? מרערָעג רימ טימ

 ;טנָאזַעג טָאה ר

 ,ןעגידעננעּב ךיד לָאז טָאג 1: : ינּב ָךנְחַי ם םיהלא
 ! ןהוז ןיימ

 ןטקה םֶכיֵחֲא הזה

 רֶע ןּוא

 | .יעיבש

 ,טליִאָענ טָאה ףסוי ןוא < ףֵסֹוי רהמינ .ל

 ןייז וצ (:ַעּבעיל ןייז ןעד וימחר ּורמכִנ יִּכ
 2עג טציהרעד זיא רעדורב ויחַא לא יי =

 ,(םהיִא ןיִא) ןֶערָאװ

 (?טלָאװעג טָאה רֶע ןּוא תו שקביו
 ,ןענייוו |

 ןעמוקעגניירַא זיִא רֶע ןוא הרדחה אביו !
 עמי ןיא 0 ב
 טנייווָעג טרָאד טָאה רֶע ןּוא :הֵּמִׁש ךביו

 ןעשַאועגּבָא טָאה רֶע ןוא .אל
 טכיזעג ןייז

 2 קו ,ןעגנַאגָעגסיֹורַא זיִא ןּוא אציו

 2ניַא ךיז טָאה רֶע ןּוא קפאתיו |
 ,ןעמלַאהעג

 .טכּוזעג (5  .גנּומרַאּברַע (
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 רמאיו
 !םֶחֶל ומיש
 ומישיו בל

 ֹוּדַבְל ול

 בל םֶהְָ
 םיִרצּמלְ
 ותא םילכאה

 סבל
 ןולכוי אל יִּ

 | םיִרְצַּמַה

2 6 

 איה הָבָעֹות יִּכ

 !םִיִרצִמְל
 וינָפל בשלו .גל
 ֹותְרֹכְבְּכ רֹכְּבַה

 ותְרֲעַצַּכ ריִעֵצַהְו

 םישנאה והמתיו

 :והער לֶא ט שיא

 תאשמ אשי .רל

 = ר תא
 םהילא

 מי 25 בֶרֵתַו תאשמ ברתו

 םֶלּכ תאָשַמִמ

 תודי שמח

 ותשיו

 : מע ּורְּכ שו

 .ןעדוי 65 .טיֹורּב (? .טנעל (1
 .ןרעדנַא םּוצ רֶענייֵא (5

 .דימלתהו הרומה תרות

 = .:טנָאוָעג טָאה רֶע ןוא

 ,(?ץזייפש (!טגנַאלרער

 טגנַאלרָעד טָאה ןָעמ ןוא .בל

 רֶעדנּוזֲעּב םהיִא רַאֿפ

 ,רֲעדנּוזֲעּב יז רַאֿפ ןּוא

 ,םירצמ יד רַאֿפ ןּוא

 ,םהיִא טימ ןעסֶע עבלֶעוו

 ;רָעדנּוזעב

 טינ ןֶענֲעק םירצמ יד ןעד

 ,ץזייפש

 (+ליירג ַא זיִא סָאד ןַעד

 .םירצמ יד רַאֿפ

 טצֶעזעג ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא .גל
 :םהיא רַאֿפ

 ךָאנ רֶענֲערָאּבַעגטשרע רעד
 טרוּבעג:טשרֶע ןייז

 ןייז ךָאנ רֶערֶעגנּוי רעד
 ,ךָאנ דנֲעגוי

 ךיז ןַעּבָאה רַענעמ יד .ןּוא
 טרעדנואוועג

 .("ךיז ןעשיווצ

 ןּוא

 ןעגָארטַעג טָאה ןעמ ןּוא .דל
 ("ןעקנעשעג .
 םהיֵא ןוֿפ

 ,יײז ּוצ

 ₪3 קנֲעשַעג ס'ןימינּב ןּוא
 מ ןְעווֲעג

 ןטקנעשמ סעמָעלַא ןופ

 ;לָאמ ףניֿפ

 ,ןעקנּורמַעג ןעב ָאה ייז ןּוא

 ןעקנורטַעּב ןָעְנָעז יז ןוא
 .םהיֵא טימ ןַעמַאזּוצ ןָערֶאוועג

 .טייקגידריוונוא (

 .םיקלח )

 .דמ ,נמ ,ץקמ ,תישארב

 ,דמ | יב
 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה רֶע ןּוא .א וציו .א

 רַעּביִא זיא רעכלַעװ ,םָעד ותיב לע רשא תא
 ,זיוה ןייז | וי ר
 ;יֹוזַא רמאל

 לוֿפ ךַאמ אלמ
 . תחתמא תא

 רַענעמ יד ןופ קַע יד
 0 | | םיִשָנָאְה |

 עזייפש טימ לכא
 : = ו

 ןענעק ןעלַעװ יז לעיֿפ תאש ןולכוי רשאכ
 ,ןענָארט ט =
 : געל ןּוא םישו

 שיא םֵמּכ
  ֹוּתחַּתְמַא יְִּ

 בג תְֶו
 מַה עי
 םישּת

 קה תַחְְּמַאִפְּב

 ןרֶערֶעי ןוֿפ רלעג סָאד

 ,קַאז ןייז ןוֿפ גנּונַעֿפָע ןיא

 -  ,רֶעכעּב ןיימ ןּוא ב

 ,רֶעבֶעּב םִענרֲעּבליז םָעד

 ןעגעלנײרַא ּוטסלָאז

 בט ןופ קַאז ןוֿפ גנּונֶעֿפֶע ןיא
 | ,ןערעְנְעלק

 .ץריירטעג הווברהכ נייז רַאֿפ רלָעג סָאד טימ  ֹורְבֹׁש ףסּכ תאו

 יװ ןָאמֲעג טָאה רֶע ןּוא ףסוי רֵבְּדַּכ ׂשַעּיַו
 טרָאװ ס'ףסֹוי 0%
 ;רֵּבִד רשא

 רֹוא רֶקֹּבַה ג

 וחלש םיִשנאָהְ

 ;םֶהיֵרֹמַַ הָמַה
 ןעגנַאנַעגסיורַא ןענָע יז | 18 אשי םָה .ד יי

 ,טרָאטש ןוֿפ | ריִעַה

 טינ ךָאנ ךיז ןַעּבָאה יז וקיחרה אל
 ,טרָעטייוורעד

 טנָאזעג טָאה ףסוי ןּוא רמא פסויו

 ותיִּב לע רֶׁשֲאַל

 .טדֲערעג טָאה רֶע סָאװ

 זיא סע ןָעוו ,ןעגרָאמ םַא .ג |
 ,גיטביל ןַעוועג

 ?סיֹורַא רֶענֲעמ יד ןֶענַעז
 ,ןֶערָאװַעג טקישעג

 לוע ערעייז ןוא יז

 רעּביִא זיא סָאװ םָעד ּוצ
 :זיוה ןייז

 ,ףיֹוא הָעמש םּוק

 ,רֲענעמ יד ךָאנ גָאי םישנאהיִרְחאףדר

 יז םסָעוװ ּוד זַא ןּוא םֶּתְנַׁשהְ

 ,ןֶעכיירגרעד |



 דימלתהו הרומה תרות

 םֶהיֵלֲא ָּתְרַמָאְ
 טלהָאצָעּכ רהיא טָאה םּורָאװ הָעְר םֶּתַמַּלְׁש הּמִל

 | ; הבוט תחת םִעזייב |
 + -ןה

 :ןַעגָאז יז וטסלָאז

 + םָעטּוג רַאֿפ

 ,רעזיד ךָאד זיא סָאד .ה הז אולה ה

 = = ררעה ןיימ ןַעבלעװ ן ןּופ | ג א הָּתְׁשִי רשא
 = ,טקנירט | 3

 , | :םחיא טימ ('טרָעּביוצרֶע ןּוא וב שחני שחנ אּוהְו

  ןעגנַאנעּב טכעלש טייז רהיא םתש ה
 | ,ךיז

  .ןָאהטַעג סָאד טָאה רהיֵא סָאװ = } : םֶתיִׂשֲע דו שא

 ,טכיירגרעד ייז טָאה רֶע ןּוא .ו םגשיו

 טדְערָעְג ייז ּוצ טָאה רֶע ןוא םהיִלֶא רבדיו

 .רעמרָעװ עיד :הָלֵאָהיִרְבּדַהתֶא

 | םהיִא ּוצ ןַעּבָאה יז ןּוא 3 לא ורמאיו :

 ררעה ןיימ ןֶעדַער לָאז םורָאװ די הָּמִל 7 9 טו = ינדא רּבדי הּמִל

 ? רעטרעוו עכלעז א הלאה םירבדּכ
 | . . . . ו ווג 9 7 =

 | רענעירענייד (?טינטסַאּפ סֶע = ךידבעל הלילח
 | , 5 ם ןלדצ חנה + ןי צ

 | .ךַאז אזא ןָאהט ּוצ :הזהרבדכתושְעמ

 | ףסכ ןה .ח
 ונאֵצִמ רֶׁשֲא
 ניִתֹחְתמַא יפּב
 יא ונבישה
 ןעֶגּכ ץְרָאמ

 בע יא

 ,דלֲעג םָאד ,הָעז .ח

 ןענוֿפעג ןעּבָאה רימ סָאװ
 ,קַעז ערעזנוא ןופ גנּונפָע ןיִא

 ?קירּוצ ריד רימ ןֶעּבָאה
 טכַארּבעג

 ,ןע 3 דנַאל ןּופ

 ןַענע בנג רימ ןָעלָעוו יוו ןּוא

 םיֹוה ס'ןררעה ןייד ןופ ךינדא תיבמ

 ? דלָאג רֶעדָא רֶעּבליז : בַהְז וא ףסכ

 ₪ 5 ותא אצמי רשא .מ

 ?"-ןָריִדְבַעְמ
 ענייד ןוֿפ ןֶעמַעוו
 ןענוֿפעג טעוו סָאד ר

 מו ערע
 ןייז ןֶעלֶעוו רימ ךיוא ןוא הָיהַנ נא םגו

 רעה ןיימ ראפ טכענק =! םידבעל ינדאל
 צר ה .

 ,ןָעּברַאמש לא רעד

 | גירדיװנוא (5 = .טפערמ (

 11 .רמ ,ץקמ ,תישארב

 טגָאזעג רמאיו .י

 זיִא טציא (!טגָאז רהיִא יוו | םכירב ְדכ התע ג
 (גָאזְריארֶאְנ)- ,גיטכירריוא | אה כ

 ותא אָצִָּי רֶׁשֲ

 ָאה רֶע ןּוא יי

 ;ַענוֿפַעג ט טָעװ רֶע ןָעמָעוו ייב

 ,ןערַעוו |
 רימ יב ןייז רֶענֶעי טָעװ דבע יל היהי אּוה

 : טכַענק א -ה
 .ןייר ןייז טעו רהיא רָעבֶא + םיקנ ּויְהִּת =

 : יוא עה ייז ןּוא אי ודרויו ורהמיו .
 ןַעזָאלעג רעמנור

 ? "לא ןייז רעדע ֹותְחַּתְמא תֶאׁשיִא
 ,דרָע רעד ףיוא הצרא

 טנֶעֿפעעג ןעּבָאה ייז ןוא וחתפיו
 יי !ֹוּתְחַּתְמא ׁשיִא .קַאז ןייז רעד

 שפחיו .בי
 לחה לֹודָגּב

 ןַעגנַאֿפעגנָא .
 רֶע טָאה ןעטסגנוי םייּב ןּוא הל ןטקבו

 ; טגידנֲעעג א /
 ןענּופטנ יא רָעְבְעַּב רֶעד ןּוא עיבגה אצכיו

 ןערָאװעג
 א + יע .קַאז ם'ןימינּב ןיִא + ןִבִיַנְּב תחתמאב

 ןעירעצ ןַעּבָאה יז ןוא .גי םתלמש ּועְרְקיו .גי
 ;רָעדיײלק ערֶעייז 3

 ןעראלעב טָאה רֶערֶעי ןוא שיא םמָעיו
 ,לָעוֲע ןייז ורמח לע

 :קירּוצ ךיז ןָעּבָאה ייז ; הריעה ובשוו ןּוא
 טדָאטש ןיא טרהָעקַעג ל יד ףדה

 ענייז טימ .הדּוהי ןּוא ד | | הדוהי אביו .די
 ןעמּוקעגניירפ ןענז רעדירכ  ויחאו

 ,זיוה ס'ףסֹוי ןיא | ףסֹוי הָתיֵּב

 .טרֶאד ךָאנ זיא רע ןּוא םש ונדוע אּוהְו

 רַאֿפ ןַעלַאֿפעג ןֶענַעז ייז ןּוא ;הָצרַא ייפ ולו
 דרַע רעד וצ םהיא

 .ריטפמ

 ייז וצ טָאה ףסוי ןוא .וט ףסֹוי םֶהָלרְמאּיַו וט

 : טנָאזעג

 ,טַאהט א ראפ סָאד זיִא סָאװ הזה השנ 2 מה המ

 רעמרעװ ַערֶעייַא יוו 0



 .רימלתהו הרומה תרות 19

 םֶתיִׂשֲע רֶׁשֲא
 ֶּתְעַרי אֹולֲה

 שחנו שחנ יִּכ

 ?ךיִא יװ ןַאמ א  יִנָמַּכ רשא שיא

 :טגָאזַעג טָאה הדוהי ןּוא .ּוט הדּוהי רמאיו .זמ

 טי | מז רמ לָאז סָאװ - ינדאל רמאנ המ
 ,ןֶערַער רימ ןַעלָאז סָאװ רֵּבַרְּנ הַמ

 יז רימ ןֶעלָאז סָאװ טימ ןּוא קֶּדְַצִנ הַמּו

 אָצמ םיִלֶאָה
 ? ןַעכַאמ טכָערֲעג

 ןענוֿפַעג טָאה טָאג

 ףידבע ןוע תא
 ינדאל םידבע ונגה

 רהיִא סָאװ

 ,טינ רהיִא טסייוו ןיוש טינ

 ןַערֶעּביֹוצ טָעוװ ןֶערֶעּביֹוצ זַא

 .רָענעיִד ענייד ןופ דלוש יד

 רַאֿפ טכַענק ןָענָעש רימ
 ,ןררָעה ןיימ

 ,רימ ךיוא ונחנא םג

 דנַאה םנֲעמָעוו יא רֶנ יא | .אָצְמִנ שא םג

 וי רעל רעב
 : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא זי ראו וי

 טינ רימ טסַאּפ םָע יל הלילה

 : סָאד ןָאהט ּוצ תאֹז תושעמ

 ,ןַאמ רעד שיאה

 עב רֶעד דנַאה סנֶעמָעװ ןיא | עבָּבַה אצמנ רשא
 ,ןַערָאװעג ןענוֿפָעג זיִא רעב

 טכענק ַא ןייז טָעװ רֶע

| | 
 ,רימ ייב

 ןיִא טהָעג רהיא רֶעּבֶא
 ןערעירֿפ

 | ודיּב
 דב יל הָיְהִי אּוה

 םולשל ּולָע םֶּתַאְ

 .רָעטָאּפ רֶעייַא ּוצ ;םֶכיִבֲא לא

 .חכ -ומ ,ג ,א םיכלמ :הרטפה

 .ש גי

 םהיִא ּוצ זיִא הרוהי ןוא .חי הָדְּוהיויְלַאׁשַּגיַו .חי
 ןֶעגנַאנָעגוצ

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ינדא יִּב

 ְךְדבַע אנ רּבְדי

 ,ררָעה ןיימ ,עמיב

 ,תישארב

 ? ןָאהטַעג טָאה

 | טכַענק ןייד ןעדער ךָאד לָאז

 רָבָד
 ִנֹדֲא יִנְזֲאּב
 פא רַחָי לֵאְו
 = מב
 : העְרַּפְּ ל יִּ

 לאש יָנֹדֲא <

 וידע תא

 רמאל

 בָא םֶכָל שה

 ;חַא וא

 רמאנו .כ

 ינדא לא

 ןקז בא . שי

= 
 ודבל אּוה רוי

 - מָא
 :ובָהֶא ויִבָאְ
 מאו .אב

 בע א
 לא ּוהְְרֹוה
 !ויָלָע יִניֵעהְמיִׂשֲאו

 יָנֹדֲא לא רֶמאּנְו בכ

 רעה לכו אל

 בא תֶא בע
 ויִבֲא תא בֹוָעְו
 | : תמו

 רָסאהַ .גב

 .ןַערעיֹוא 0

 .דמ ,שגיו ,ץקמ

 ,טרָאװ ַא

 ,ןררָעה ןיימ ןּופ ('ךרָאהֲעג ןיִא

 .ןענערב טינ לָאז ןרָאצ ןייד ןּוא

 ,טכענק ןייד ףיוא

 = ץּבלע סָאר טויּב ּוד ןעד
 .הערּפ סָאװ

 טנערֿפעג טָאה רעה ןיימ .טי

 טכענק ענייז

 : םָעדנַעגלָאֿפ

 8 ַא רהיֵא טָאה

 ? רֶערּורּב א רֶעדָא

 טגָאזעג ןַעּבָאה רימ ןּוא כ

 :ןררעה ןיימ ּוצ

 ;טָאֿפ ןָעטלַא נַא ןעּבָאה רימ

 סָאװ ,דניק םעניילק א טימ
 ,רֶעטלֶע רָע ּוצ ןֶערָאּבַעג זיא
 זיִא רֶעדּורּב ןייז ןּוא

 ,ןַעּברָאטשַעג
 ןעּבעילּבעג ןיילא ויִא רָע ןוא

 ; רעטּומ ןייז ןוֿפ

 .םהיא טּבעיל רַעטָאֿפ רֶעד ןּוא

 טגָאזעג טסָאה ּוד ןּוא .אנ

 :טכָענק ענייד ּוצ

 רימ ּוצ ּבָארַא םהיִא טגניירב

 (?ןָאהט קוק א לָעװ ךיא ןּוא
 .םהיא ףיֹוא

 טגָאזעג ןַעּבָאה רימ ןּוא .בנ
 :ןררעה ןיימ ּוצ

 מינ ןעק ַעּבַאנק רעד

 ,רַעטָאֿפ ןייז ןעזָאלרעֿפ

 ןַעזָאלרעֿפ טעו רע זַא ןוא
 ,רַעטָאֿפ ןייז

 .ןעבראמש רֶע טעו

 טגָאזַעג טסָאה ּוד ןּוא .גנ

 .גיוא ןיימ ןַענַעל (?



 דימלתהו הרומה תרות
 יי

 יִדְבע לֵא

 רערּורּב רעניילק רֶעייֵא ּביֹוא | םֶכיֵחֹא דר .אל םִא
 ןעמוקּבָארַא טינ טעו | מקח

 טימ

 :רָענעיִד ענייד ּוצ

 םכתא ,ךייא

 ןהָעז טינ רהֲעמ רהיא טלָאז תֹואְרָל ןופמת אל
 .טכיזַעג ןיימ : ינפ

 ןֶעוו ,ןֶעווֲעג זיא םָע ןּוא .דכ ונילע יפ יהיו .דכ

 ןעגנַאנַעגֿפױרַא ןענעז רימ קה 7.7
 ,רָענעיד ןייד ,רָעַטָאּפ ןיימ ּוצ יבא ךּדבע לא

 םהיא ןַעּבָאה רימ ןּוא ול דֵּגַנְו
 טלהעצרעד ₪
 ,ןררָעה ןיימ ןּופ רָעטרֶעוו יד : ינדא יִרְבּד תא

 וניבָא רֶמאַֹּו .הכ

 ובש

 ונל ורבש

 :לָבֶא עמ
 רמאנו .וכ

 תֶדְרְל לַכּונ אל

 ןטקה ניחא שי םא

 טָאה רַעמָאֿפ רֶעזנּוא ןּוא .חכ
 :טגָאועג

 ,קירּוצ ךייַא טרהָעק

 זנוא םפיוק

 .זייפש לעסיּבַא

 :םגָאועג רימ ןַעּבָאה  .וכ

 } ןהעגּבָארַא טינ ןַענעק רימ

 רֶערּורּכ רעניילק רַענּוא ןֶעוו
 יז לָאז

 | זנוא טימ ונתא

 ,ןהָעגּבָארַא רימ ןָעלַעו ונדריו

 ןהָעז טינ ןָענָעק רימ לייוו תֹואְרָל לֵכּונ אל יכ

 שיִאָה
 ןממה וניחאו
 : ונָתא 0

 ְךְדְכַע רָמאיו <

 ,ןאמ םָעד ןופ טכיזֲעג סָאד

 רֶעדּורּב רעניילק רֶעזנּוא ןֶעוו

 זנוא טימ ָאטינ זיא

 ןייד ,רַעטָאֿפ ןוימ ןּוא -ו

 :זנוא וצ טגָאזעג טָאה ,מבענק] ונילא יבא

 ,םסייוו רהיא םתעדי םתא

 ייווצ זַא = םינש יּכ
 ן- ;: 5

 ;רָאּבִע קי ;ןֶערָאּבעג רימ יורֿפ ןיימ טָאה = ;יִּתְׁשא יִל הָדְלי

 דָחֶאַה אציו .חכ
0 6 3 0 = 

 ?קָעװַא זיִא רֶענייֵא ןוא חב
 ןעגנַאגַעג :
 ₪ רימ ןיֿפ

 ,שניו ,תישארב

 רֵמֹאְ
 ףרט ףרמ א

 יְתיִאְר אלו
 : הנה דע
 םתחקלו .טב

 הז תֶא ם

 ינָּפ םִעֵמ

 ןוסא והר
 םָתְְרוהְ
 ה
 .ּוחָלִאְׁש הָעְרִּב
 הע ל

 יִבְּ
 בָא ָךּדכַע לא
 ונתא ּונניֵא רעה

 שפנו
 :ושַפַנְב הושק

 היַהְו .אל

 ותואר
 ַעּנַהןיִא יב
2 
 ידְבַע ּוריִרֹוהְ
 ךְדבַע תַביֵׂש תֶא
 = טמֶ
 : הָלֶאְש ןֹוניְּ
 דְבע יִּכ בל
 רַעַּנַה תֶא בע

 יִבָא סמ |

 198 .רמ

 :טגָאזעג ּבָאה ךיִא ןּוא

 ןֶעטירּוצ סיוועג זיא רֶע

 ;ןערָאװעג
 טינ םהיא ּבָאה ךיִא ןּוא

 ןהָעַע
 .טציִא זיּב

 ןעמהָענ טעו רהיא זַא ןּוא .טכ

 ןעויד ךיוא
 ,טכיזעגנַא ןיימ ןוֿפ

 ךיז טָעוװ םהיִא םימ ןּוא
 ,קילגמוא'נַא ןַעֿפערט

 ןערהיֿפּבָארַא רהיא םָעוו

 רֶעמלַע םָעיֹורג ןיימ

 .ּבּורג ןיִא דייל טימ

 = ,םציא ןּוא ל

 ןָעמּוק לָאז ךיִא זַא

 ,טכֲענק ןייר ,רָעטָאֿפ ןיימ ּוצ

 ָאםינ זיא עץּבַאנק רָע ןּוא
 ,ונּוא טימ

 עלֶעעז ןייז ןּוא

 ,עלֶעַעז ןייז ןָא ןערנּוּבֲעגנָא זיא

 .ינש

 -- ןייז טָעוװ .אֹל

 ,ןהָעזרֲעד םָעװ רֶע יוו

 ,ָאטינ זיא עּבַאנק רעד זא

 ;ןָעבְרַאטש רֶע טעו

 ןָעְלָעו טכַענק ענייד ןּוא
 ןעגניירּבּבָארַא

 ןוֿפ רעטלע םָעיֹורג סָאד
 טכענק ןייד

 רַעטָאֿפ רעזנוא

 .בּורג ןיִא רֶעמּוק טימ

 טכענק ןייד ןעד .בל

 םָעד רַאֿפ טריוואק טָאה
 ָעֹּבַאנק

 ,רַעמָאֿפ ןיימ ייּב



 .דימלתהו הרוטה תרות 154

 : גידנעגָאז רַמאֵל

 טינ םהיִא לָעוו ךיא ּביֹוא ונאיבא אל םא
 יא ,ריד ּוצ ןעגניירב

 רַעטָאֿפ ןיימ 0 - ןָעְָעג | ךיא לע באל יתאטחו עגעג ןייז גידניז ךיִא לעו | יבאל יתאטחו
 , :םיִמַָה לָּ
 טציִא ןּוא .גל הֵּתְעַו .גל

 ךדבע אֵנ בשי

 רענה תחת

 ינדאל דַבֲע

 ןעציז ןעביילב טכענק ןייד לָאז

 עּבַאנק םָעד טָאטשנַא

 ,ןררֲעה ןיימ ייב טבָענק סלַא

 לָאז ַעּבַאנק רער ןּוא לעי רענהו
 ןהָעגפיורַא | | 7 החנ
 .רעדירב ענייז טימ : ויחא סע

.% 9% 

 ,רעמָאֿפ ןיימ ּוצ יבא | לא

 אטשינ זיא ַעּבַאנק רעד ןּוא יתא ונניא רע גה
 !רימ םימ ד:
 ןהָעז ךיִא לָעוו טכײליֿפ ערב הארא ןפ

 ,קילגנוא סָאד :
 ןיימ ןַעֿפערמ טַעוו סָאװ ;יבֲאתֶאאַצְמירְׁשַא

 ! רעטָאֿפ
 .המ |

 טנעקְעג טינ טָאה ףסוי ןוא א = ףסוי לכי אלו .א

 (+ךיז ןעטלַאהנייא קפאתהל
 ןהעטש עכלֶעוו ,ןָעמָעלא ראפ וילע םיִבֵצִּנַ לכל

 ,םהיא םּורַא
 : ןַעֿפּורעגסיוא טָאה רֶע ןוא ארק

 ןַאמ ןַערֶעי סיֹורַא טרהיפ | שיא לֵב ואיצוה

 ! רימ ןוֿפ יִלֲעַמ

 םהיִא ייּב זיא רענייק ןוא ותא שיאדמע אֹלְו
 ,ןַענַאמשעג טינ

 ךיז טזָאלַעג טָאה ףסֹוי ןעוו ףסוי עדותהב
 .רֶערירּב ענייז ּוצ , ויחא לא ןֶענעקרֶעד

 ,ֿפֹוא טָאה רע ןוא .ב| .ולק תֶא ןתיו .ב
 עמיטש ןייז (5] ןֶעּביֹוהְעג | בב

 ,ןייוועג א ומ

 רַאֿפ רֶעדירּב יד ןָעמְעשרְעְּפ ּוצ טינ םּוא .ה .ד (
 .ןַעּבעגַעג (* .י"שר 5 פ"ע .ןעגיוא יד ןיִא ןֶעמָעלַא

 םירצמ ועמשיו |
 .ןהנ* ה

 :הערפ תיִּבעַמְשיַו

 .המ ,דמ ,שניו ,תישארב

 ןעּבָאה םירצמ יד ןּוא
 ,טרעהרֶעד

 -ניזעג;זיֹוה ס'הערּפ ןּוא
 .טרעהרער טָאה

 ףסוי מאיו .ג טנָאזעג טָאה ףסוי ןּוא ג

 יָחֶא לֶא
 ףסוי יִנֲא
 יח יִבָא דועה

 ויחא ּולְכִי אלו

 ותא תונעל

 נפ ּולְֲִנ יִּ

 :רערירּב ענייז וצ

 ! ףסוי ןיּב ךיא

 ? -עטָאֿפ ןיימ ךָאנ מבעל

 ןַעּבָאה רֶעדירּב עייז ןּוא
 טנעקעג מו:

 ,ןרַעֿפטנֶע םהימ

 -וז ןעּבָאה ייז םּורֶאוו
| - 

 .םהיֵא ראפ ןָעְקֶארשרַעד
 טגָאװעג טָאה ףסֹוי ןוא דה  ףֶסֹוי רמאיו .ד

 :רעדירּב ענייז ּוצ ויחא לֶא |

 ;רימ ּוצ ּוצ ךָאד טהעג ילא אֵנ ּוׁשֹנ

 ןעגנַאנעגוצ ןַענֶעז יז ןּוא ושגיו

 ;טגָאזעג טָאה רֶע ןוא = רמאיו

 | םֶכיִחֲא ףסיי יִנֲא
 טָאה רהיא ןעכלעוו יתא םתרכמ רשא

 טֿפױקרעֿפ ₪
 .םירצמ ןייק ;הָמיִרְצִמ

 | טרָעמיקעב ט טציִא ןּוא .ה ובצעת לַאהָּתַעְו .ה
 ,םינ ךוי

 טינ ךייַא לָאז סע ןּוא םֶכיֵניִעְּב רחי לֵאְו
 ניר ו
 ךימ טָאה רהיֵא סָאװ| 'תא םתַרַכְמ :

 ,רָעהַא טֿפױקרעֿפ הנה
 סָאד מלאה וצ םּורָאװ  היחמל יִּכ

 (- שבע וו
 טקישעג טָאג ךימ טָאה = םיִהֹלֲא יִנחְלש

 !םֶכיֵנְפִל
 םיתנׁש הֶזיִכ

 יראָה ברק בערה

 יי ן האי ךָאנ ןּוא םינש שמח דועו

 ַאטשינ זיא םִע ג עבלעו ןיִא | ׂשרָח ן'ִא רשא
 .ןעדיינ בש ןייק ק ןו וא ער ;קַא | ןייק + : ריצקו

 .ךייַא רַאֿפ

 רהָאי ייווצ ןיוש םורָאװ .ו

 ןיִא רַעגנּוה רעד זיא ,דנַאל

 .גנּורהֲענרֶע (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 טקישענ ךימ טָאה טָאג ןּוא + םיִהֹלֶא ינחלשיו .ז

 .,ךיוא ראפ םֶכיִנְפִל
 -םלַא ךייַא (: ןעטלַאהוצֿפוא תירָאש םֶכל םושל

 - גנוביילּב;רֶעּביִא נָא
 ,דנַאל סָאד ןיִא ץראב
 גד ד+

 ו פן ןעטלַאהרָעדּוצּוא  םָכָל תֹויַחְֲלּו
 ןַעּבעל ןיִא

 .גנּומַער ןָעסיורג ַא : הל הָמיִלּפְל

 .ישילש

 ,טציִא ןּוא .ח התעַת .ח

 טקישֲעג ךימ טָאה רהיִא טינ ְֶּחְַׁש תא אל
 ,רֶעהַא הנה יתא

 ; טָאג רּונ םיִֹלֲאָה יכ

 טכַאמָעג ךימ טָאה רֶע ןּוא ינמישיו

 ןץהערּפ רַאֿפ רָעמָאפ םּוצ הערפל בָאְל

 ןייז רַאֿפ ןררעה םּוצ ןּוא ֹותיֵּב לָב דָא
 ,זיוה םַעצנַאג

 רעשרָעה ַא ןּוא לשמו

 .םירצמ רנַאל ןַעצנַאג ןיא : םירצמ ץרא לֵכְּב

 םליַא .ט ורהמ .ט

 ןיימ ּוצ ףיֹורַא טהעג ןּוא יבא לא ולעו
 רַעטָאֿפ

 | לא םֶּתרַמֲאְ
 ףסוי נב רַמָא כ

 :םהיא טגָאז ןוא

 ןהוז ןייד טגָאזעג טָאה יֹוזַא
 :ףסוי | | / /
 טכַאמָעג ךימ טָאה טָאג ןודאלםיהלאינמש
 : ןררָעה םּוצ 0 טיי
 םיִרְצִמ לֵכָל
 יֵלֶא הד
 ;ֹמֲעַּת לא
 תב <
 ךֶׁשֹג ץראב
 בורק תייהו
 שר ל:

 הנ הָא

 ; םירצמ ץינַאג רַאֿפ

 ,רימ ּוצ ּבָארַא הָעֹנ

 : םינ העטש

 ןעניואוו טסָעװ ּוד ןּוא -י

 ,ןשג דנַאל ןיא

 טנהָאנ ןייז טסָעװ ּוד ןּוא
 ,רימ ּוצ

 ןהיז ענייד ןּוא ּוד

 ילֵא

 ךייַא ּוצ (? .ןַעכַאמ ּוצ (

| 

 יִבָא תֶא םֶּתְרַרֹהְו
 : הגה |

 198 .המ ,שגיו ,תישארב

 ןהיז ענייד ןוֿפ ןהיז יד ןּוא ףינב ינבו

 ְרְְבּו ףנאצו |
 הל ר רֶׁשֲא לָכְו

 ענייד ןּוא ףָאש ענייד ןּוא
 ,רערניר

 .טסָאה וד סָאװ םָעלַא ןּוא

 טרָאד ךיד לָעװ ךיִא ןּוא .אי
 ,ןֶערהָענרע -

 רהָאי ףניפ ךָאנ םּורָאװ סנש שמח דוע יִּכ
 (ןייז טָעוו)

 בער

 שַר
 יב ָת
 ;ְךֶל רֶׁשֲא לֵכְו

 סכיני הְִָּ ני

 ,רעגנוה

 םינ טסלָאז ּוד םּוא
 ערע | טמירָארעֿפ

 זיוה ןייד ןּוא ּוד

 טרָעהַעג סָאװ ,סָעלַא ןּוא
 .ריד ּוצ

 ַערֲעייֵא ןָעהְעז טֶא ןּוא .בי

 ןֶעגיוא תֹואֹר
 ,ןימינ נב רעדורב 0000000 אד יד ט"מ ןיימ ןופ ןֶעגיֹוא יד ןּוא ןימינב יחא יִניֵעְו
 ליומ ןיימ סָאד יפ יּב

 = .ךייַא ּוצ טדער | :םֶכיִלא רֵּבַדְמַה
 טלָאז רהיא ןוא .?  יִבֲאְל םֶּתדַנִהְו .גי

 רַעמָאֿפ ןיימ ןֶעלהָעצרעד
 הע עצנַאנ ןיימ ןענֶעו  יִדֹובְּכ לכ תא

 םירצמ ןיִא םִיַרְצִמְּב

 סָאװ ,םָעֹלַא עו ןוא| | 8 לב תא
 ,ןהָעזַעג טָאה רהיא |

 טלייַא ןּוא
 | םתיאר

 = םתרהמו
 ןיימ ּבָארַא טנגיירּב ןּוא

 רַעטַאֿפ
 | .רָעהַא

 לפיו .די

 ןמינב יִראּוצ לַע

 ןעלַאֿפַעג זיא רֶע ןּוא .די

 ןייז ןוֿפ זלַאה םָעד ףיוא
 ,ןימינב רעדּורב ויחא

 ,טנייוועג טָאה רֶע ןיא ךביו
 : 1' אה

 טנייוועג טָאה ןימינּב ןּוא הכב ןמינבו
 = .שו*

 .זלאה ןייז ףיֹוא : ויראוצ לע
 שרצח -

 טסּוקעג טָאה רֶע ןּוא .וט קשניו .וט
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 = רָעהירּב ענייז עלא ויָחֲא לַבְל

 נייוועג טָאה רע ןּוא םהלע ךביו
 ,ייז רֶעּביִא (גידנעגיל) הע הי
 םעדכָאנ ןּוא ןכ ירחאו

 רערירב ַענייז ןָעּבָאה ; ֹוּתִא ויחַא ּורבד
 .םהיא טימ טדָערעג

 זיא ('גנַאלק רעד ןוא ₪ = עַמְׁשִנ לֹקַהְו .וט
 ןֶערָאװעג טרעהרעד ו
 זיוה ס'הערפ ןיִא הערפ תיֵּב
 רמאל

 ףסוי יחא ואב

 הערפ יִניֵעּב בטייו
 י וידבע יניעבו

 .זי הערפ רמאיו .זי

 ףסֹוי לא

 ךיחא לֶא רֹמא
 וׁשָע תאז

 : גידנַעגָאז יֹוזַא

 ןֶענֶעז רערירּב ס'ףסֹוי
 ןןעמּוקְעג

 ןעלַעֿפַעג זיִא סָאד ןּוא
 ץהערּפ ןָערָאװעג

 .טכַענק ענייז ןּוא

 טגָאזעג טָאה הערּפ ןּוא

 : ףסֹוי ּוצ

 :רָערירּב ץנייד ּוצ גָאז

 :םּוהמ סָאד

 היפ רָעייֵא טָערַאלֲעּב םכריעְב תא ונעמ

 ,טהָעג ןוא וכל

 טמּוק ואב

 .ןענּב דנַאל סָאד ןיא :ןענכ הָצְרא

 םֶכיִבֲא תֶאוחְקּו .חי

 יב תֶאו
 לא ּואְבְ
 םֶבָל הָנְתֶאְו
 ןֶרָא בוט תֶא

 | םירצמ

 רעמָאֿפ רֶעייֵא טמהָענ ןּוא .חי

 ןעדניזעג זיוה ַערֶעייֵא ןוא

 ,רימ ּוצ טמוק ןוא

 ןעּבעג ךייא לע ךיִא ןּוא
 ,םירצמ דנַאל ןוֿפ עטסעּב סָאד

 ולא

 : ץראה בֶלֶח תֶא

 התיוצ הָּתַאְו .טי

 ושע תאז

 טסע ןּוא

 .דנַאל ןוֿפ סטָעֿפ סָאד

 ןֶעליֹוֿפֲעּב םזיב ּוד ןוא .טי
 :(ןעגָאז ּוצ ייז) ןַערָאװעג

 :טּוהט סָאד

 .עמיטש יד (1

 .המ ,שגיו ,תישארב

 ךייא טמהענ = =  םָכָל ּוחק |

 םירצמ דנַאל סָאד ןוֿפ | םירצמ ץֶראמ

 ןעגְעו תֹולְנַע

 רערניק ַערֲעייֵא רַאֿפ בכ

 ,ןעיורפ ערֶעייַא רַאֿפ ןּוא םֶכישָנְ

 ןערהיפ ּוצ (' טגניירב ןּוא תֶא םֶתאֵׂשְנו
 ,רַעמָאֿפ רעיה םכיבא

 .טמוק ןּוא = !םתאַבּו

 לָאז גיוא רֶעייֵא ןוא -> םחתלא םֶכְניִעְו .כ
 ןעניוש שינ

 םֶכיִלְּ לע
 בּוט יִּכ

 םירצמ ץֶרֶא לֵּנ
 ; אּוה םֶכָל

 , ןֶעכַאז ָערֶעייֵא

 עמסָעּב סָאד םּורָאװ

 םירצמ דנַאל ץנַאג ןיֿפ

 .ךייַא רַאֿפ זיִא

 ס'לָארשי רעדניק יד ןּוא .אנ| 23 ןכ ושעיו .אכ
 ,ןָאהטַעג יֹוזַא ןֶעּבָאה ֵאָרְׂשִי

 ןַעּבֲעגַעג ייז טָאה ףסוי ןּוא תסֹוי ם םֶהָל ןתיו

 ןַעגֶעוו

 ,להָעֿפֲעּב ם'ערפ ךָאנ

 תו

 חערפ יִּפ לַע
 בענג ייז טָאה רֶע ןוא םֶהל ןֵיו
 עוייפש הָדצ

 -.געװ ץפיוא : ףרדל

 בענג רֶע טָאה ןְעמֶעלַא-בכ = ןתנ םֶּלִכְל .בכ

 . - ריש ן ן 7% תֶלֵמִׂש (?גּוצנַא;רָעריילק ןייַא ןעדֶעי תופי שא

 ןעּבֶעגַעג רע טָאה ןימינב ןּוא ןתנ ןמיִנְבִלו

 רעדנּוה יירד תואמ שלש
 קיטש:רעּבליז ףֶסּכ

 , (  תֹופִלֲח שמחו
 .ןַעגּוצנַא?רעריײלק ףניפ ןא]

 | | : תולָמש

 .גנּומייּברֶעּביִא רָעדיילְק א (* .טגָארט ןּוא (1



 ויִבֲאְלּו .גכ

 תאֹוַּכ חַלָׁש
 םיִרּמֲח הֶרָׂשֲע

 | םיאשנ

 םירצִמ בוטמ

 תנתֲא רֵׂשֲעַ

 רַב תאשנ

 מו ָחל
 ויבאל

 רד
 ויחא תא חְלשיִו .דכ

 וכלי
 םֶהְלֲא רמי

 ר לא
 םירצממ ּולֲעַיו .הכ

 ןעְנּכ ץֶרֶא ואביו

 ! םֶהיִבֲא בֹקֲעַי לא

 ול ודו .וכ

 רמאל

 יח ףסוי דוע

 לשמ אּוה יכו

 םיִרְצִמ ץֶרֶא לכְ
 | ובל ופי

 !םֶהָל ןיִמָאְה אל יִּ

 יִלֵא ּורְּבַדְַו <

 ףסֹוי יִרָבְּד לכת תא

 םֶהָלֵא רֵּבִּד רֶׁשֲא

 .םינ טנֲערָאצ ,טינ ךיוא טגירק (1-
 .ן"במר ןייע רמשנ

 .דימלתהו הרומה תרות

 רעטָאֿפ ןייז רַאֿפ ןּוא .גב

 : יוזא טקישעג רֶע טָאה

 ןֶעלוע ןהָעצ

 ןעגָארט
 ,םירצמ ןופ עטסֶעּב סָאד ןוֿפ

 ןֶענילֶעוע ןהעצ ןּוא

 עריירטַעג ןַענָארמ

 ןייפש ןּוא טיֹורּב ןּוא

 - רָעטָאֿפ ןייז ראפ

 .גָעוו ן'פיוא

 טיילנעּב טָאה רֶע ןּוא .רב
 רָעדירּב ענייז

 ;ןעגנַאגַעג ןֶענַעז יוז

 :טגָאזֲעג ייז טָאה רֶע

 ןּוא

 ןּוא

 טינ ךייַא ('טגיהורנּואָעב
 .גָעוו ןיא

 28יֹורַא ןענַעז ייז ןּוא חב

 ,םירצמ ןוֿפ ןַעגנַאנַעג
 ןעמוקעג ןענַעז יז ןּוא

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיא
 בקעי רַעמָאֿפ רֶעייז ּוצ

 םהיִא ןַעּבָאה ייז ןּוא .וכ
 טלהעצרעד

 : םָעדנעגלָאֿפ

 ,ךָאנ טּבעל ףסֹוי

 טשרָעה רֶע ןּוא

 = דנַאל עצנַאג סָאד רֶעּביִא
 . םירצמ =

 ;ֿפיֹוא טָאה ץרַאה ןייז ןוא
 (* ןעּפַאלק וצ טרעהעג

 .טכיילגקגשינײזטָאה רע ןעד

 םהיִא ןעּבָאה ייז ןּוא .זמ

 טלהָעצרֶעד
 ,ם'ףסֹוי רֶעמרָעוװ עלַא

 ,טדָערעג ייז וצ טָאה רֶע סָאװ ם

 הקספ (?

 .ומ ,חמ ,שגיו ,תישארב

 יד ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןיא תולנעה תא ארויו |

 רֶמאַֹּו ג
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 ,ןעגעוװ | ׂ ו

 טקישעג טָאה ףסוי עכלֶעװ  ףסוי חלש רשא

 / 0  ףתא תאשל

 טּבֲעלַעגּבָא טָאה יחת
- 

 רֶעיז ןופ טסייג רעד ; םֶהיֵבֲא בקע חור

 -- ,('ןערהיפ ּוצ םֶהיֵא

--= 

 .יעיבר

 :טגָאזַעג טָאה לָארשי ןּוא ,חכ לֵאָרְׂשִי רֶמאֹּיַו .חכ

 בר

 יח יִנּבףֵֹי ד
 נָאר הָכלֵ

 , תומא םֶרָטְּב | -

 ! גּונֲעג

 ,ךָאנ טּבָעל ןהּוז ןיימ ףסוי

 ךיִא ןּוא ןהעג לָעװ ךיִא
 , ןהָעז םהיִא לע

 .ןַעּברַאמש לעוו ד רָעדייֵא

 | .ומ

 טזיירעג טָאה לָארשי ןּוא .א לֵאָרְׂשִ עסיו .א

 ול רֶׁשֲא לָכ
 עבש הָרֶאְּב אביו

 םיִחַבְו חבזיו

 קחצי רָעַמְאּפ ןייז ןופ טָאג וצ :קחצי ויבא יהלאל

 םיהלא רמאיו .ב

 ,ויִא םהיאייּב סָאװ סָעלַא ןּוא

 ןייק ןעמוקעג זיִא רֶע ןּוא
 ,עבש רֶאּב

 רָעֿפּפָא טכַאלשעגטָאה רֶע ןּוא

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ב

 לָארשי ּוצ לארשיל
6% ₪: .: 

 ,ןעגנונײשרעלטכַאנ יד ןיִא = הלילה תארמּב
 \ צ ;ןח - :ד

 : : סא :טגָאזעג יֹוזַא טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 בקע בקֲעַי
 :יִנָנְה רמאיו

 | בקעי ,בקעי

 ;טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא
 .ךיִא ןיּב ָאד

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןוא .ג

 אַ יָא
 ךיבא יהלא

 | הָדְרִמ אָרְיּת לא
 | הָמיִרְצִמ

 טָאג רעד ,טָאג ןיב ךיא
 ,רָעמָאֿפ ןייד ןיֿפ

 ןהָענּוצ ּבָארא םינ עמבריפ
 ירצמ ןייק
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 קלָאֿפ סיֹורג ַא ּוצ םֹורָאװ | לֹודָּג יֹוגְל יִּכ
 .ןעבַאמ טרָאר ךיד ךיִא לעוו| :םש ךמישא

 ףמע דֶרֶא יכנא .ד
 המירצמ

 ךיוא ךיד לָעװ ךיִא ןּוא םנ עא יִבֹנֲאְ
 .(קירּוצ) ןעגניירבפיוא הֹלָע

 ןעגעל טעו ףסוי וא די תישי ףסויו

 ןהָעגּבָארַא לעו ךיִא .ד
 ,םירצמ ןייק ריד טיז

 | דנה ןיי
 .ןעגיוא עגייר ףיוא .וָךיִנֵע לע

 ךיז טָאה בקעי ןּוא ה בקע סקי .ה
 ןַעּביֹוהעגֿפױא

 עבש ראב

 לארשי ינב ואשיו

 םהיבא בקָעי תא

 עבש רַאּב ןוֿפ

 רעדניק סילַארשי ןּוא
 טרהיֿפֲעג ןַעּבָאה

 ,בקעי רַעטָאֿפ רֶעייז

 ,רעדניק ַעְרֲעייֵז ןּוא םַּפט תֶאְו

 עיֹורֿפ ערי ןּוא םהישנ תֵאְו
 = יד ןיִא תֹולנַעַּב

 הערפ חלש רֶׁשֲא

 : !ןתא תאׂשִ

 טקישֶעג טָאה הערפ סָאװ

 .םהיִא ןערהיפ ּוצ

 ןעמונעג ןעּבָאה יז ןוא -ו ןחקיו .ו

 תרה רעו  םֶהיֵנְקִמ תֶא
 ,ןעגעטרַעֿפ רֶעייֵז ןוא = = םשוכר תֶאְו

 ןֲעּברָאװרֶע ןַעּבָאה ייז סָאװ ושכר רשא

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיא ןענּכ ץֶרֶאּ

 ב יש ּוקֲעג ןֶענעז ייז ןּוא המירצמ ואביו

 ןעמַאז ענייז רָאג ןוא בקעי :ותא) ערוב
 םהיא םימ

 ןהיז ענייז ו

 טימ ןהיז ס'נהיז
 ,םהיא

 ענייז ןּוא רַעטְכָעמ ענייז
 רעטכעמ ס'נהיז

 ןעמַאז ןייז רָאג ןּוא

 וינְּב 3

 ותא וינב יִנְבּו

 ויָנְּב תונבו ויתנכ

 וערז לכו
 תא אורה
 טימ טכַארּבַענ רֶע ט טָאה| ותא איִבֲה

 .םירצמ ןייק ךיז | < המירצמ
 ל: *

 ;נייז ןּוא

 .ומ ,שגיו ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 .ישימח יי

 .תומש הָּלֵאְו .ה

 ֵאִָׂ נב
 הָמירְצִמ םיִאָּבַ
 וינבו בקע

 יןֶבּואְר בקי רכב

 ןְבּואְר ינו
 אולפו ךונח

 גמ ןרצְָ
 ןעמש ינו
 ןימיו לאומי

 .רחצו ןיִכִיו דַתֹאְו

 ןעמַענ יד ןֶענֶעז עזיד ןוא .ח

 ,לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ןעמּוקעג ןַענַעז עבלעוו
 --- ,םירצמ ןייק

 רעדניק ענייז ןּוא בקעי

 רֶענֶערָאּבעג:טשרַע רעד
 .ןבואר בקעי ןוֿפ

 :ןבּואר ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .ט

 אולפ ןּוא ךונח

 . ימרּכ ןּוא ןורצח ןּוא

 : ןועמש ןּופ ןהיז יד ןוא .י

 ןימי ןּוא לָאומי

 , רחצ ןּוא ןיכי ןּוא דהא ןּוא

 ןוֿפ ןהוז רעד לואש ןּוא ןכ 3 לו
 .תינענפ יד : תיִנֲעַנּבַה

 : יול ןופ ןהיז יד ןּוא .אי יול ינבו .אי

 .יררמ ןּוא תהק ,ןושרג :יררמו תֶהְקְוֹוׁשְרִג

 הדּוהְי יב .בי
 הָלָׁשְ ןעאו רֶע

 : הדוהי ןּוֿפ ןהיז יד ןּוא .בי

 ,הלש ןּוא ןנוא ןּוא רֶע

 .חרז ןּוא ץרפ ןּוא חזו ןירפו

 ןֶענֶו ןגוא ןוא רֶע ןיא | ןנואו רע תמיו
 ןעּברָאטשעג | צה 0700 דה

 ןענכ דנַאל ןיא ןענכ ץֶרָאְּב .ןענּכ דנָאל ןיִא ענכ :
 וועג יי בע ןענעז ץרפ ןופ ןהיז יד וא | ץרפ ינב ויהיו

 .לומח ןּוא ןֹורצח ;לּומֶחְו ןרצח

 : רבששי ןוֿפ ןהיז יד ןוא > = רבששי יָנְבּו גי

 הופ ןּוא עלות הופ עלות

 . ןורמש ןּוא בוי ןּוא ןרמׁשְ ן בי

 : ןולבז ןיֿפ ןהיז יד ןּוא .די ןולבו ינבו .די

 . לָאלחי ןּוא ןֹולֲא ןוא דרס :לֶאְַחיְו ןולַאו דרס

 דא א זיפ ןֶענַעו עיר .וט האל ינב הֶּלִא ו

 ןֶרָאּבֲעג טָאה יז עכלעוו ביל ָדלי רֶׁשֲא
 בקעי וצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,םרַא ןדּפ ןיא םרֶא ןדפב

 .הניר רָעטכָאמ ןייז ןוא + ֹוּתַב הנד תֶאְו

 ןענָאזרַעּפ עלא שפנ לכ
. . . | ₪ 

 --רעטכעמ ןּוא ןהיז ענייז ןופ ויתונבו וינּב
 4 : יע רע

 .גיסיירד ןּוא יירד | : שלשו םישלש
 צ 5:

 : דג ןּופ ןהיז יד ןוא .ּוט דג ינבו .ּומ
 שר ריב

 חו ןויפצ
 ו ינש
 . ילָארא ןּוא ידֹורַא ןּוא ירָע ;ילארָאוידוראוירע

 + רֶׁשָא נו +
 הָוְׁשִיו המ
 ָיִרְּו ישי

 , יגח ןּוא ןויפצ

 , ןּבצא ןּוא ינוש

 :רשֶא ןוֿפ ןהיז יד ןּוא

 ,הושי ןּוא הנמי

 ,העירּב ןּוא יושי ןּוא

 ;חרש רֶעטסַעװש רֶעייז ןּוא םתחא הרשו

 : העירּב ןּופ ןהיז יד ןּוא הע ירב ינו

 .לָאיּכלמ ןּוא רבח ;איבלמּו רַבָח

 פי ָלֶא חי
 בל ןָנ רשא
 תב הֶאְל

 הֶּלִא תֶא דלתו
 בעי

 :ׁשֵפָנ הרשע ש שש

 שלח יב.
 בקע

 , ןמינבו ףסֹוי

 סו דל 3

 ד ןָענָעז עזר ןוא .חי
 ,הפלז ןּופ ןהיז |

 ןַעּבעגֶעג טָאה ןבל עבלָעוו

 , הָאל רָעטכָאט ןייז ּוצ

 ןערָאּבעג ויד טָאה יז א
 ;בקעי ּוצ

 .ןַענָאזרעּפ ןהָעצכעז

 ןהיז יד .טי לחר ןופ

 יורפ ס'בקעי

 .ןימינּב ןּוא ףסֹוי

 זיא ףסוי וצ ןּוא \ז
 ןָעְֶאוועג ןערָאּבַעג

 אל ןיִא 7 אר , םירצמ דנַאל ןיִא םירצמ ץראב
 ב - - ₪ 3

 טָאה םהיֵא רַאֿפ סָאװ ! ול הָדלי רשא
 תנסָא ןערֶאּבְעג \ תנסה

 ,ערפ יטופ ןוֿפ רעמבָאמ ערפ יטופ תב

 :ןוא ןופ רַעטסירּפ רעד ןא ןהכ

 19 .ומ ,שגיו ,תישארב

 השנמ השנמ תא

 . םירפא ןּוא , םירפא תאו

 : ןימינּב ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .אכ ןמינב ינבו .

 לָּבְשַאְ רכבו 5

 מע אר

 שארו יִחא

 ,לבשא ןּוא רכב ןּוא עלב

 ,ןמענ ןּוא ארג

 ,שאר ןּוא יחַא

 .דרָא ןּוא םיּפח ןּוא םיפמ ; ְךרֶאְו סיפח

 ןהיז יד ןֶענֶעז עזיד בכ לח יִנּב הָלֶא .בכ
 ר ןּוֿפ

 ֶעראװעגןערָאּבעג ןֶענעזסָאװ ב לעיל דל רֶׁשֲא
 ;בקע ו יב ,

 ןָעְנָאורְעּפ עלא שפנ ל

 .ןהֲעצרֲעֿפ | !רשע העברא

 :ןד ןוֿפ ןחיז יד ןּוא .גנ ןד ינבו .גכ

 :םישח

 .דב יִלָתְפַ ינבו .דכ

 יו ל לאצחי

 : םלשו רציו

 הָהָלב יִנּב הלא .הכ

 בל ןַתָנ רֶׁשֲא

 . םישח

 ילתפנ ןּוֿפ ןהיז יד ןוא

 , ינּוג ןּוא לָאצחי

 .םלש ןּוא רצי ןּוא

 ןהיז יד ןֵענֲעז עיר .הכ
 ,ההלב ןופ

 ןֶעּבעגעג טָאה ןבל ַעבלֶעוו

 לחר רָעטכָאט ןייז ּוצ וּתִּב לָחְרְל

 ןֶערָאּבעג ץויד טָאה יז ןוא הלא תא דלת
 . בקעי רַאֿפ | בלעיל

 .ןעבעיז -- ןענָאזרַעּפ עלא ;הָעְבִׁש שפנ לַּכ

 ןענַאורָעּפ עלא פ = שפנה לכ .וב :

 ןעמוקעג ןֶענַעז סאו | בֹקֲעַיל חֵאָּבַה

 הָמירְִמ
 - כרי יאצי
 יֵנְב ישנ דַבְּלִמ

 בקש

 ,םירצמ ןייק בקעי נימ

 ןופ םיֹורַא ןהָעג סָאװ
 עמֿפיה ןייז

 ןוֿפ יו יד רֶעסיֹוא

 : שנ לָּ
 ו ןוא סע : ששו םישש



 .דימלתהו הרומה תרות 100

 ,ףסוי ןופ ןהיז יד ןוא כ = = ףסוי יִנְבּו .וכ

 :עג ןערָאבעג ןענע עכלעו| - ול דלי רשא
 םירצמ ןיא םהיֵא ייב ןֶע ;רָאװ | םירצמּב =

 יד

 .ןָארעפ ײוצ =  םִנְׁש ׁשֶפָנ
 נאור 2 | שפנה לכ

 זיוה ס'בקעי ןּוֿפ | בקע תֹיִבָל

 ןעמוקעגנָא זיִא סָאװ = המירצמ האבה
 0 .,םירצמ ןייק | דןצה

 | .גיצּבעיז : םיעבש

 יש ש

 . ץהדּוהי ןוא כ = הדוהי תאו .חב |

 סהיא רַאֿפ טקיִׁשֲעג רֶע טָאה ויָנַפְל חלש

 | = ,ן'ףסֹוי ּוצ ףסוי לא

 .טָעוו םַעד) םהיא ןָעייווּוצנָא הנשגוינפל תרוהל
 .ןשג ןייק +4 דדב ו :

 ןֶעמּוקֲעג ןעע יז ןוא ואביו

 .ןשג דנַאל סָאד יא | :ןשג הצרא
 | ו לר| ד וה

 טָאה ףסוי ןוא טכ | ףסוי רסאיו .טכ
 אפשעננייא = | 7

 | , ןַעגָאװמיײר ןייז וּתְבַּכְרִמ

 ןעגנַאגעגֿפֹורַא זיִא רֶע ןּוא תאֵרְקִל לע
 לָארשי ןָעגְעג לֶאְרשי

 רָעמָאּפ ןייז ויבא

 .ןשג ןייק הָנָשג

 ןעּיווָעּב ךיז טָאה רֶע ןּוא ןילא ארי
 םהיא ּוצ -

 ןעלַאֿפעג זיא רֶע ןּוא לו

 ,זלַאה ןייז ףיוא וירא לע

 טנייווֲעג טָאה רָע ןּוא |  ו'ראוצ לע ךביו
 .ולַאה ןייז ףיוא גנַאל :דוע 7

 ו טנָאזעג טָאה לָארשי ןוא 5 לארׂשי רמאיו .ל

 : ףסוי ּוצ ףסוי לא

 ןֶעּברַאטש לָאמ סָאר ןָאקְךיִא םעפה התומא

  ןהָעזעג ּבָאה ְךיִא יוו םָעדכָאנ יתואר ירחא

/ 
| 
| 

 .ומ ,שגיו ,תישארב

 ךינפ תא

 יח רע יִּ
 ףסוי רמאיו .אל |

 יח .|
 ויבא תיֵּב לאְ

 הל
 עפל הדאו -

 דיָלֲא המ
 בָא תיִבְויִחֶ
 ןַעַנְּכ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא
 ;יֵלא ּואַּב |

 םישנאהְו .בל

 ןאצ יער
 וה המ יש יל
 םרקבּו םנאצְו

 ֶָלרֶׁשֲא לְָו
 איבה |

 היה גל

 םכל ארי יִּכ
 הערפ /
 ומ רַמֲאְו

 .וםֶכיֵׂשֲעַמ חַמ
 = םֶּתְרַמֲאַו .דל
 .הָנְִמ יׁשָנַ
 ידע יה
 ונירוענמ

 .הֶּתָע רעו

 ונחנא םַג

 ניֵתֹבֲא םג

 ,טכיזעג ןייד

 .ךָאנ טסּבַעל ור סָאד

 טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא .אל

 רעדירּב ענייז ּוצ

 :זיוה םרָעטָאֿפ ןייז ּוצ ןּוא

 ןהָעג לָעּוו ךיִא

 ,ןעלהעצר עד לָעװ ךיא ןוא
 ן'הערּפ |

 :ןַענָאז םהיִא לָעוװ  ךיִא ןּוא

 ןיימ ןּוא רֶעדירּב עניימ
 זיוה סרֲעטָאֿפ

 ןענפ דנַאל ןיא סָאװ

 , ןעמריה?ףָאש

 ןעוועג ןענֲעז ייז םּורָאװ
 ; רעציזֲעּב:ןעדרַעה

 ןוא ףָאש ערֶעייז ןּוא
 רערניר ערָעיײז

 טרָעהֲעג סָאװ סָעלַא ןּוא
 ,ייז ּוצ

 .טכארּבעג ייז ןַעּבָאה

 , ןייז טָעוװ גל

 ןעֿפור ךייַא טעו הערפ זַא

 :ןַעגָאז טעו רֶע ןּוא

 רֶעייַא זיא סָאװ
 + גנוגיטֿפַעשַעּב

 :ןַעגָאז רחיא טלָאז .דל

 .רֶעציועּב-ןֶעדרֶעה

 ₪ ענייד ןעוועג .ןענש

 דנָעְּוי רָעזנּוא ןוֿפ

 , טציא זיּב ןּוא

 ,רימ ךיוא

 -- ,ןרָעמלָע ערעזנּוא ךיוא



 דימלתהו הרומה תרות

 ןעּביילב טלָאז רהיִא םא ּובֵׁשֹת רוכעּב

 ןשג ןיִרָאָּב
 (+ ליירג ס'םירצמ םּורָאװ םירצמ תבעות יִּכ

 ; ןאצ הער לָּב

 ,ןשג דנַאל ןיִא

 פאש רֶעדֶעי זיא

 זמ

 ןָעַמּוקָעג זיא ףסוי ןוא .א

 .טריה:ןעֿפ

 ףסוי אביו .א

 העְרפְל דֶּגיו

 | מאי
 יַחאְו יִבָא

 ,ן'הערפ טלהָעצרְעד טָאה ןּוא

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא

 עניימ ןּוא רַעמָאֿפ ןיימ
 , רֶערירּב 7

 ענייז ןּוא ףָאש ַערֶעייֵז ןוא םרקבּו םנאצו
 ,רעדניר =
 ,ויִא ייז ייב םָאװ םָעלַא ןוא  םֶהָל רֶׁשֲא לֵכְו

 וע ץרָאמ וה
 :ןשג ץְראּב םַּגִהְו

 םָאד ןוֿפ ןַעמּוקַעג ןענַעז
 ,ןענּכ דנַאל <

 .ןשג רנַאל ןיא ןֶענעז ייז ןוא

 ענייז רֶעריִרּב ענינייַא ןוא .ב חק ללויחא א הַצְקִמּו-ב
 ,ןעמּונֲעג רֶע טָאה

 י-ה ,ןאמ ףניפ = םישנא השמח
 א לש צד

 טלָעטשַעגרָאֿפ ייז טָאה רָע ןוא םנציו

 .הערפ רַאֿפ : תערפ ינפל

 טגָאזעג טָאה הערפ ןּוא - : הערפ רֶמאֹּיַו .ג
 :רעדירּב ענייז ּוצ ויחא לֶא

 ?פָעשָעְב רָעייֵא זיא סָאװ םכישעמ המ
 ? גנוגיט

 וצ טנָאזעג ןַעבָאה יז ןוא הערפ לא ורמאיו
 : הערפ

 ענייר :ןענע אמרי ףָאש ךידבע ןאצ הָעֹר
 טבענק

 ונחנא םַּג
 .ןרֶעטלֶע ערָעזנּוא ךיוא : וניתובא םג

 טגָאזעג ןַעּבָאה יז ןוא .ד הערפ לא ורמאיו. ד
 : הערפ ּוצ

 רנַאל ןיִא ןעניואוו ּוצ םוא ּונאַּב ץֶרֶאַּב רֹונָל
 ,ןעמוקַעג רימ נז

 ןייק ָאטינ זיא סֶע לייוו ןאצל העירמ ןיא יּכ

 ,ףָאש יד רַאֿפ םינרָעמיֿפ

 .טייקנירריוונוא (!

 101 .ומ ,ומ ,שגיו ,תישארב

 ,ויִא טכענק ענייד ייב סָאװ = ףידבע יל רֶׁשֲא

 . , רוטר טי
 סיֹורג זיִא רעגנוה רעד םורָאװ בערה דֵבֹכ כ

 225 | ןא .ןענּב רגל סָאד ןיִא ןענּכ ץראּב

 א התו
 ענייד ןעצעועב ךיז ןעלָאז | רבע אנ ּובְׂשִי

 .ןשג דנַאל ןיִא טכֶענק \ :ןשג
 ו

 טציא

 ה[ הערפ רֶמאֹּיַו .ה
 טָאה הערפ ןּוא . :

 \ ףֵמֹוי לא
 טגָאזעג
 ףסֹוי ּוצ

 : סערנַעגלָאֿפ רֵמאֵל

 חו יִָ
 מש | בלא ּואֵּב

 איה ב
 יא = ץֶרֶאָה בַמיִמְּב

 ןויד ץֵעֲעֹּב ךיבא תא בשוה

 ;רעדירּב ענייד ןּוא ףיחא תאו

 ןשגְץְֶאְּ וכשי
 די א
 ליח ישנא םָּב שיו

 רעדירב ענייד ןּוא רַעטָאֿפ ןייד

 -- ,ריד ּוצ ןָעמּוקע

 םירצמ דנַאל סָאד

 ,ריד רַאֿפ זיִא

 סָאד ןוֿפ לייט ןַעטסֶעּב ן

 רַעטָאֿפ
+1 

 דנַאל ןיִא ןֶעניואוו ייז ןעלָאז
 ,ןשנ |

 ,טסייוו ּוד ּביֹוא ןּוא

 יז ןעשיווצ ָאד זיא סֶע זַא
 ,ןכש שנעמ עגיהעֿפ

 "ןעלעטש יז ּוטסלָאז םתמשו

 רַעּביִא עטשרַעְּבָא םלַא הקמ יד רש
 ,ןּעררָעה יד | =
 .רימ ןֶערֶעהעג סָאװ {יִל רשא לע

 טכַארּבַעג טָאה ףסוי ןוא | ףסוי אביו .ז

 בקעי רָעטָאֿפ ןיז ןיִבַא בקע הא

 טלֶעטשַעג םהיא טָאה רָע ןּוא יהדמעיו

 .ץהערּפ ראפ הערפ ִנָּפְ

 טשנַעּבַעג טָאה בקעי ןוא | א בלע ךרביו
 .ן'הערפ \ : העְרַ = / יח 6 2

 ה  הערפ רמאיו .ח

 בקע לא

 הערפ ןּוא

 + : בקע %ף וש

11 
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 ?ּוטזיּב טלַא יוו :ךייחינש ימיחמכ
 7 5 6 : 56 5 יש -

 טגָאזָעג טָאה בקעי ןוא ₪ = בקעי רמאיו .ט

 : הערפ ּוצ הערפ לא

 ןטנעז ןַערהָאי סנֶעּבעל עניימ ירוגמ ינש ימו

 } רהָאי גיסיירד ןּוא טרעדנּוה הָנָׁש תַאְמּו םיִשלש

 עמכעלש ןּוא גינעוו םיִעְרְו טעמ

 םנֲעּבעל עניימ ןעווע ןעמש = ייח ינש ימי ויה
 ,ןָערהאי חוה

 טכיירגרעד טינ ןַעּבָאה ייז ןּוא וגישה אלו

 ײח יִנְׁש ימי תֶא
 יֵתֲֹא

 :םֶירִמ ימי

 ןוֿפ ןַערהָאי סנֲעּבַעל יד
 ןרֶעטלֶע עניימ

 רֶעייז ןוֿפ ךָאנ געט יד ךָאנ
 .(' ןַעּבֲעל

 סעי .

 טשנעּבעג טָאה בקעי ןּוא 2 רבו .י
 ן'הערּפ הע ר תא

 נו זיא רֶע ן וא :העְרפיִנפלמאצי
 .הערפ ןופ .99%7

 | .יעיבש

 פסוי בשויו .אי

 ויחא תאו ויבא תא

 טצָעְעְּב טָאה ףסוי ןּוא .אי

 ,רָעדירּב ענייז ןוא רַעטָאֿפ ןייז

 עב / ,טָאה רֶע ןּוא

 םּוהטנעגייַא נָא

 ,םירצמ דגל סָאד ןיִא

 הָּזחַא הל ןתיו

 םירצמ ץֶרֶאּב

 ץֶראָה בּמיִמְכ

 םסְמֲעַר ץיֶרָאְב
 ער הָצרֶׁשֲאַּכ
 ףסוי לֶּבְלַכיו.בי

 סָאד ןוֿפ לייט ןָעטסֶעּב ןיִא
 ,דנַאל

 ,ססמער דנַאל סָאד ןיִא

 .ןֶעלהָאֿפָעּב טָאה הערפ יוו

 טזייּפשַעג טָאה ףסוי ןּוא .בי

 רָעדירּב ענייז ןוא רַעמָאֿפ ןייז ויחא תאו ויבא תא
 ןופ זיוה עצנַאג סָאד ןוא ןיבא תיֵּב לכ תאו
 רעמָאֿפ ןייז אדה חד 4
 7 טיורּב טימ םחל

 : ףטה יִפָל יד ןוֿפ להָאצ םָעד ךָאנ
 .רָעדניק צה הדב

 .גנּורָעדנַאװ (1

 .זמ ,שגיו ,תישארב .דימלתהו הרומה תרוה

 לֵבְּב ןיִא םֶחֶלְו .גי

 ץֶרָאָה
 דֹאְמ בָעָָהִבְכיִּכ
 םִיִרְצִמ ץֶרֶא לת
 וכ ץֶרֶאו
 ;בָעָרָה יִנּפִמ
 = .ףֵסֹוי טל די
 ֶָּכַה לָּכ תֶא
 אצה
 סר ץרָאב
 ןעֶנְּכ ץֶרֶאְ
 רֶבֵׁשַ
 םיִרְבֹׂש םֵ רֶׁשֲא
 ףֵסֹוי אביו

 ףֶֶּכַה תֶא
 הער ב
 ףסכה םתיו .וט

  םִירצִמ ירא
 ענְּכ ץֶרָאְמ
 םִירצִמ ָּכ ואו
 ףסוי לֶא
 רמאל

 םֶחלּנָל הָבֵה
 ד תּומָנ הָּמָו
 :ףָָב םַפָא ִּ
 ףסוי רמאיו .וט

 . םכינקמ ּובָה

 ָאטינ זיִא םיורב ןייק ןוא .גי
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ןיִא

 רהעז זיִא רֶעגנּוה רעד לייוו
 ,ןַעווֲעג רעווש

 (:טכַאמשרעֿפ זיא סֶע ןּוא
 םירצמ דנַאל סָאד ןֶערָאװעג

 ןענפ דנַאל סָאד ןּוא

 - .רָעגנוה ןוֿפ

 :נעמָאזוצ טָאה ףסֹוי ןּוא .די
 ןֶעּבעילקֲעג

 ,רֲעּבליז סָאד רָאג

 ךיז טניֿפַעג סָאװ

 םירצמ דנַאל ןיִא

 = ןענּכ רנַאל ןיִא ןּוא

 - עדיירטעג סָאד ראפ

 ,ןעֿפױוק ייז סָאװ

 טכַארּבעג טָאה ףסוי ןּוא

 רֲעּבליז סָאר

 .זיֹוה ם'הערפ ןיא

 טָאה רֶעּבליז סָאד ןּוא .ומ
 טגידנֲעעג ךיז

 םירצמ דנַאל ןו

 ,ןענּכ דנַאל ןוֿפ ןוא

 ןענַעז םירצמ ץנַאג ןוא
 ףסֹוי ּוצ ןעמּוקעג |

 :גידנַעגָאז

 ,טיֹורּב זנּוא ביג

 רימ ןעלָאז םּורַאװ ןּוא
 ? ריד רַאֿפ ןַעּברַאמש

 זיִא רַעּבליז סָאד ןָעד
 .ןעגנַאגעגסיוא

 :טגָאזעג טָאה ףסֹוי ןוא .ּוט

 = ןֶעדרֲעה ַערֲעייֵא טיג

 .דעימ (?



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןַעּבֲעג ךייא לָעװ ךיא ןּוא םֶכָל הּנּתִאְ

 ;ררָעה ער 2 ,ןעדרָעה ַערֶעייֵא רַאֿפ םכינקמּב
 זיא רַעּבליז סָאד ּבֹוא | ; 03 ספא םִא

 .ןַעגנַאגעגסיוא טופ א כה
 זי ואיביו .זו

 םהינקמ תֶא

 מי לֶא
 ו יז טָאה ףסוי ןּוא םֶחֶל ףסֹוי םֶהָלְוִּתִיו

 | םיִמּוּטַּכ

 ןוא = ןאצה הָנְקִמְכּ
 וא | רקבה ָנקִמְבּ

 ןּוא םירֹמֲחַב

 םֶחֶלּב סלה
 .. חונה

 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז ןוא

 ןעדרעה ערי

 ן'ףסֹוי ּוצ

 ררעּפ יד רַאֿפ

 ןֶעררֶעה ףָאש יד ראפ
 ןעדרעה רָעדניר יד רַאֿפ

 ;ןַעלוע יד ראפ

 (:טגרָאזרַעֿפ ייז טָאה רֶע ןוא
 םיֹורּב טימ

 ןעדרֶעה ערֶעיײז עלא ראפ

 - שב

 הָנֵׁשַה םֹּתִּתַו
 איהה

 יָלֵא ואביו
 תיִנָשַה הָנָשְּ

 .רהָאי םָענעי ןיא

 טָאה רהָאי רֶעֹנֶעי ןוא .חי
 טגידנֲעעג ךיז

 םהיא ּוצ ןעמּוקֲעג ןֶענֲעז ייז ןוא

 ,רהָאי ןָעטייװצ ןיִא

 ול ורמאיו

 ינדָאמ דחָכִנ אל

 ףֶַּה םַּת םִא יִּ

 םהיִא ּוצ ןָעּבָאה ייז ןּוא
 ;טנַאזעג

 ןענעקייל טינ ןעלֶעוװ רימ
 ,ןררעה רַעזנּוא ןוֿפ

 מָאה רָעבליז סָאד ּביֹוא זַא
 טגידנַעעג ךיז

 ןעדרעה;היֿפ יד ןוא | המהבה הנקמו

 ינדא לא
5 

 ראשנ אל

 ינדא יִנפל

 --- ,ןררֲעה רַעזנּוא ןערֶעהַעג

 ןַעּבעילּבעג טינ זיא

 ןררעה רַעזנוא רַאֿפ

 רעּפרעק רֶעזנּוא רונ ונתיוג םא יִתְלְּב

 .ררָע  רענּוא ןּוא : ונתמדאו

 .טרהיפָעג (1

 105 .זמ ,שגיו ,תישארב

 רימ ןָעלָאז םורָאװ .י תּומָנ הכל טי
 (! ןהֲעגרעטנּוא

 ,ןעגיוא ענייד רַאֿפ יי ל
 רימ נְחַנֲא ג
 דרָע רֶעזנּוא ןּוא ונְתְמְדִא םָ
 זנוא ףיוק ונתא הנק

 דרָע רֶעזנּוא ןּוא ונתמדא תאו

 ,טיֹורּב רַאֿפ חל

 ררָע רעזנוא ןּוא רימ ןּוא ונְחֹנֶא הָיתִנ
 ןייז ןַעלָעוו ּונתמדאו

 ,הערפ ּוצ טכַענק הָעְרַפל םיִדָבֵע

 ,ןעמַאז .ביג ןּוא = ערז ןתו

 בעל ןעלָאז רימ סָאר היחנו

 ,ןֶעּברַאטש טינ ןַעלָאז רימ ןוא תּומנ אלו

 טינ טָעװ דרָע יד ןוא :םָשָתאלהַמדֶאָהְ
 .ןַערָעו טֶעטסיוורעפ

 םפיוקעג טָאה ףסוי ןוא -כ ףסוי קיו .ב

 םירצמ ןןוֿפ דרֶע יד רֶאג) תַמדַא לָּב תֶא
 ,'הערּפ ראפ | הערפל ִירְצִמ

 םירצ 2 ורְכִמ יכ

 תֶדָש שיא
 םֶהָלֲע קח

 ןַעּבָאה םירצמ יד לייוו
 טֿפיױקרעֿפ

 ,רלֲעֿפ ןייז רֶעדֲעי

 ךיז טָאה רָעגנוה רֶעֹד לייוו
 .ייז רֶעּביִא טקרַאטשעג בערה
 , גע + +

 5 6 א ייד טי ןי

 טרֲעהֲעג טָאה רָע יד ןּוא | יראה יה |
 .הערפ ּוצ | : הערפל

 -- קלָאֿפ םָאר וא א> םָעָה תֶאְו .אכ

 טרהיֿפֲעג רַעּבירַא רֶע טָאה ותא ריבעה

 ,טדָעמש יד ןיִא םיִרָע

 םירצמ ץינַערג עדנע ןייא ןופ םירצמ לובג הצקמ
 . ו / ןח ; . : 9%. : 9

 ;ּוהצק דעו
 יוד --

 .עדנע רֶעדנַא רָעד ּוצ זיּב

 .ןַעּברַאמש (!
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 תַמְדַא קר .כנ

 הָנָק אל
 .םיִנֲַּכַל קח יִּכ
 תועְרַּפ תֶאְמ
 םֵּקִה תֶא ּולְכֶאְ

 םֶהָל ןתנ רֶׁשֲא
 | הערפ

 כ לַע ה

 - אל

 :סָתמְדַא תֶא
 ףסוי רמאיו .גכ

 םעָה לֶא
 םכְתַא יִתיִנַק ןה |

 'םויה

 םֶכְתַמְדַא תֶאְ

 הערפל
 ערז םֶכָל אָה
 תֶא םָּתַעַרִ

  הָמָדֲאָ
 היו .דכ

 תֹאּובּתַּב

 תִׁשיִמֲחםֶַּתְּו
 העְרפְל
 תדיה עַּבְרַאְ

 בל
 ֶדָּׂשַה עֶרְוָל

 .דימלתהו הרומה תרות

 ד ןיפ רָע יד .רונ .בנ|

 !םיִנֲתֹּכַה
 רֶע 8

 ,טֿפיֹוקֲעג טינ רֶע טָאה

 ןֶעּבָאה רַעטסירּפ יד םורָאװ
 לייט ןעטמיטשעב א טַאהע
 ,הערפ ןּוֿפ

 טרהֶענָעג ךיז יִעּבָאה יז ןּוא
 ,לייט ןָעממיִטשֶעּב ןוֿפ

 ;ןַעּבַעגַעג ייז טָאה הערפ סָאװ

 רַאֿפרַעד

 טפיוקרָעּפ טינ ייז ןָעּבָאה

 .דרָע רֶעייֵז

 טנָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא .גכ

 : קלָאֿפ םּוצ

 ךייַא טֿפיֹוקעג טנייה ּבָאה ךיִא

 דרָע רֶעייֵא ןּוא

 } ןהערפ ראפ

 ןעמַאז רהיִא טָאה ָאד

 .דרֶע יד טײזרַאֿפ ןוא |

 : ןייז יֹוזַא טָעוו .דב

 (ןעטֿפניקניא יד ןופ
 וי ןטֿנ ניפ ַא ןֶעּבֲעג רהיֵא טָעוו
 7 ,ץהערּפ

 ןעלייט רעיֿפ יד ןּוא

 ,ךייַא רַאֿפ ןייז טעו

 דלָעֿפ סָאד ןֶעײזרַעֿפ ּוצ

 .עריירטעג יד ןיִא (

 .זמ ,שגיו ,תישארב

 םֶכְלְכֲאְל

 ןיא ןַענַעז סָאװ יד רַאֿפ ןּוא םֶכיּתַבַּב רֲֶׁאַלו
 ,רֲעזייה ערֶעייֵא

 רֲעדניק ָערֶעייֵא רַאֿפ ןּוא = } : כפל לכל
 .ןַעסֶע םּוצ

 ןַעסֶע וצ ךייַא רַאֿפ ןּוא

 .ריטפמ

 :טגָאזעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא .הכ ּורמאֹיו .הכ

 ןַעּבעל רעזנוא טסָאה ּוד
 .ןעמלַאהרעד

 טסנוג ןעניֿפָעג רימ ןעלָאז

 ונתיחה

 ןח אֵצְמִנ
 רַעזנּוא ןוֿפ ןָעגיוא יד ןיִא ינדא יניעּב
 ,ןררֲעה | \ \

 טכענק ןייז ןָעלָעוו רימ ןּוא םידבע ּונייהו
 00 יד ד} רצ:

 .ן'הערּפ ראפ : הערפל

 סָאר טָאה ףסוי ןּוא .ונ ףסוי התא םשיו .וכ
 טכַאמָעג 0 צא ה
 ץַעזֲעג א ראפ קחל

 גָאט ןעגיטניה יב הזה םויה דע

 :םירצמ ןוֿפ דרֶע רָעד ףיוא םִיַרְצִמ תַמְדַא לַע

 .לייט ץטֿפניֿפ ַא 'העפ .שמחל הערפל
 ל-47 ןח:

 רָעטסירּפ יד ןּופ דרָע יד רּונ םינהכה תַמְדַא קר

 ןילא םּדְבְ
 .הערפ וצ טרָעהֲעג טינ טָאה : הערפל חתיה אל

 טניֹואווֲעג טָאה לָארשי ןּוא .זכ לֵארְׂשִי בשיו <

 ,םירצמ דנַאל ןיִא םירצמ ץראּב
 | | גד

 ןשג דנַאל ןיִא ןשג ץראב

 ןֶעמּוקֲעּב ןַעּבָאה ייז ןּוא הב וזחאיו

 ,רהיִא ןיא םּוטנֲענייַא יד

 ןַעווַעג ןָעְנָ ייז ןּוא ורפיו

 רַאכמכורֿפ 0

 ז ךיז ןָעְּבָאה ייז ןוא : דאמ ּוּבריו
 .םר רהָעמרעֿ 7

 .חכ--וט ,זל לאקזחי :הרמפה



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,יִחְיַו

 בקעי יחיו .חכ

 םירצמ ץראב
 ה: + ₪ : ,

 }רהָאי ןהָעצּבעיז הָנָש הרשע עבש

 בקי יִמָי יה
 וייח ינש

 םינש עבש
 .ררָאי יצר תֶאְמְו םיִעָּברַאְ ןּוא .ןֶעּבעיז ןוא טרָעדנּוה םיִשּב

 :הָנָש

 לָארשיױוֿפ גָעמ יד זַא ןּוא .טכ | ימי וברקיו .
 ןַערָאװעג טנעהָאנ ןענעז | לאְרשי

 םירצמ דנַאל סָאד ןיִא

 געט יד ןֶעוועג ןֶענֶעז סע ןּוא
 ,ס'בקעי

 ,ןערהָאיסנֶעּבעל ענייז

 ,ןַעּברַאמש ּוצ תומל

 ןהוז ןייז ןעֿפּורעג רֶע טָאה ףסויל ונבל ארק

 א םהיא טָאה רֶע ןּוא | ול דַמאְ

 ןח יִתאָצַמ אָנ םֶא
 ףניִעב
 ְךֶדִי אָנ םיש

 בִי תחה
 יִדַמְע תֶׂשָעַ

 טסנּוג ןענוֿפַעג ּבָאה ךיִא ּביֹוא

 ,ןעגיוא ענייד ןיא

 דנַאה ןייד ךָאד :גְעל

 ,עמפיה ןיימ רָעטנּוא

 רימ טימ אּומ ןּוא

 :ץיירט ןּוא ַץדַאנג תמאו דֶסֶח

 : ב 1 2 טונ ךָאד ךימ ּבָארנַעּב = ינרּבקת אנ לא

 .םירצמ ןיִא , םירצמב
 לנג

 ןָעְגעל ךיז לַעְוו ךיא זַא ןּוא .ל יִּתְבַכָׁשְו .ל

 . ,ןרעמלַע עניימ טימ .יתבָא םע

 ןוֿפ ןעגָארמ ךימ ּוטסלָאז םירצממ ינתאשְנו
 ,םירצמ

 ןָעבָארְגְעב ךימ טסלָאז ּוד ןּוא םָתָרְבְקַּב ינתרבקו
 .םינּבֲערנעּב רֶעייז ןיא

 :טנָאעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ןָאהמ לָעוו ְךיִא השעא יכנא

 | טּבֲעלַעג טָאה בקעי ןּוא .חב

 109 .חמ ,ומ ,יחיו ,תישארב

 צל 7 .(:טסגָאז ּוד יונ : ףרבדכ

 רמאיו .אל

 יל ָעְבָשה
 ול עבָשיו
 ֵאָרְִׂיּחְֵּׂשִיַו
 : הטמה שאר לע

 :טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .אל

 ! רימ רֶעווש

 םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 .ןַערָאװשעג

 טקּוּבעג ךיז טָאה לָארשי ןּוא

 .טעּב ןוֿפ ןַעּפָאקוצ םָעד ףיוא

 .חמ

 ךָאנ ןַעווֲעג זיא סֶע ןּוא .א
 ,ןַעשינעהעשעג יד

 ירחא יהיו א

 ָלִאָה םיִרבּדַ
 ףילרֶמאֹ
 הלח יבא הנה

 קו

 ,ךיז טימ ןהיז ייווצ ענייז מע וינב ינש תא

 | .תֶאָו השנמ תֶא

 [: םָיְרפא =
 בקע דג ב
 רמאיו

 ףסֹוי ָךנַּב הגה

 ךיֶלֵא אַּב
 ֵאָרְׂשִי קזחתיו

 :ץ'ףסֹוי טגָאועג טָאה ןָעמ ןוא

 .קנַארק זיא רַעטָאֿפ ןייד ,הָעְז

 ןעמּונַעג טָאה רע ןּוא

 .םירפא ןּוא השנמ

 טגָאזֲעגנָא טָאה ןָעמ ןּוא .ב
 ן בקעי

 : טנָאְזָעג טָאה ןעמ ןּוא

 ףסוי ןהּוז ןייד ,הָעז

 .ריד ּוצ טמּוק

 ךיז טָאה לָארשי ןּוא
 ,טקרַאטשַעג

 טצעזעג ךיז טָאה רֶע ןּוא
 .טעּב רעד ףיֹוא

 טגָאזעג טָאה בקעי ןוא .ג

 :הטמה לע בשיו

 בקע רמו -ג
 = ףמֹי לֶ
 דש לֶא
 ּולְּב יַלֲא הֶארנ

 ןענּכ ץֶרֶאּב

 :יתא דרב
 ין נה

 :ףסוי ּוצ

 טָאג רַעגיטבַעמלַא רֶעד

 רימ ּוצ ןֶעזיווֲעּב ךיז טָאה
 ל ןיא

 ןענּכ דנַאל ןיא

 .טשנֶעּבעג ךימ טָאה ןּוא

 .טרָאװ ןייד יוו 0



106 

 יִלֶא רֶמאֵּיַו .ר
 הרפמ יה
 ָתיִּבְרִהְו
 יִתַתְנ
 םיִּמַע לֵהְקִל
 יִּתַתנ

 דא העל
 ;םֶֹוע תזחא

 הת יה

 נב יש
 כ םיִדָלֹּנַה
 םירצמ ץירָאְּב
 ךיִלא יאב דע

 המירצמ
 םה יל

 הָּׁשַנְמּו םִיַרְפֶא
 ןֹועְמׁשו ןְבּואְרּ
 - לח

 ףתדלומו
 ּתְַלֹוה רֶׁשֲא

 | םהירחא

 ויהי ל

 םֶהיֵחֲא םֵׁש לַע

 : םֶתְלחְנְב ואְרקי
 ַפמ יִאְבְּב נאו ו
 לחר לע מ

 ןֶעּבֶעג ('

 דימלתהו הרומה תרות

 :טגָאזֲעג רימ טָאה רֶע ןּוא .ד

 רַאּבטכּורֿפ ךיד ךַאמ ךיִא

 ;רָעֿפ ךיד לָעוו ךיִא ןּוא
 ,ןערהעמ

 (+ ןעכַאמ ךיד לָעװ ְךיִא ןּוא

 ןוֿפ גנולמַאזרָעֿפ א ּוצ
 ,רַעקלָעֿפ

 ןַעּבַעג לָעוו ךיא ןּוא

 דנַאל סעוד

 ריד ךָאנ ןעמַאז ענייד ּוצ

 .םּוטנָעְגייַא ןָעגיווע םּוצ

 ,טציִא ןוא .ה

 ,ןהיז ייווצ ענייד

 ןערָאּבעג ןַענַעז עבלֶעוו
 ריד ייּב ןֶערָאװעג

 ,םירצמ דנַאל ןיא

 ריד ּוצ ןַעמּוק ןיימ זיב

 ,םירצמ ןייק

 ,עניימ ןְענֶעז

 ,השנמ ןּוא םירּפא

 ,ןועמש ןוא ןבואר יוו יֹוזַא

 .עניימ ןייז ןָעלָעוו

 ,(? טרּוּבֲעג ןייד ןּוא הו

 ןַעּבָאה טסֶעװ ּוד סָאװ
 ןֶערָאּבעג

 ,ויז ךָאנ

 ; ריד רַאֿפ ןייז ןֶעלֶעוו

 ערַעייז ןּוֿפ ןעמָאנ םָעד ףיוא
 רֶערירּב

 ןערעוו ןעֿפורעג ייז ןְעלעוו
 .לײטּברֶע רֶעייז ןיא

 ןעמוק ןיימ ייב -- ,ךוא ןּוא הז

 ,ןרפ ןּופ
 לחר רימ יי ןָעְּבְרֶאטשֶעְג זיא

 .רעדניק (

 ,יחיו ,תישארב

 ןַענכ ץֶרֶאְּ

 ךֶרּדּב

 ץֶרֶא תַרָבִּכ דֹועְּב

 הָתרַּפֶא אֹבָל
 םָׁש ָהֶרְּבְאְ
 תרפא ףרדב

 ;םֶחֶל תיֵּב איה

 לֵאָרְׁשִי אֵריַו .ח
 ףסוי ינָב תֶא
 רמאיו
 ;הֶּלִא יִמ

 ףסֹוי רמאיו .מ

 ןיִבָא לֶא

 םֶה ונּב

 םיִהֹלֶאיִלַתָנרֶׁשֲא
 הב
 רמאיו

 יִלֶא אָנ םֶתָק
 :םֶכָרְבֲו

 לֵאָרׂשִי יִניְֵו

 ןקזמ ּדְבֵ
 תֹואְרְל לֵכּוי אל

 יִלָא םֶתֹא שי
 םֶהָל קשיו
 ; םֶהָל קֵּבַחיַ

 לֵאְרְׂשִי רמאיו .אי

 ףסוי לא

 ,ןענּכ דנַאל ןיִא

 ,גָעװ ץֿפיֹוא

 ןָעוועג ךָאנ זיא םִע ןָעוו
 דנַאל עקַערטש א

 ,תרפא ןייק ןַעמּוק ּוצ

 ּב רהיֵא ּבָאה ךיִא ןּוא

 תרפא ןייק גַעוװ ןיִא

 .םחל תיּב זיִא סָאד

 ןהָעזֲעג טָאה לַארשי ןּוא .ח

 ,ןהיז םףסֹוי

 ;טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ?עזיד ןָענָעז רַעוו

 טנָאזעג טָאה ףסֹוי ןּוא .ט

 ;רָעטָאֿפ ןייז ּוצ

 ,ןהיז עניימ ןֶענֶעו סָאד

 רימ טָאה טָאג עכלעוו
 ןַעּבֲעגַע

 .ריה

 :טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 ,רימ ּוצ ךָאד יוז םהֶענ

 .ןעשנעּב יז לָעװ ךיא ןּוא

 .ינש

 םילַארשי .ןמיוא יד ןּוא .י

 ןוֿפ ןעוועג לָעקנוד ןענעז
 ,טײקטלַא

 .ןהָעְז טנָאקעג טינ

 טרהיֿפֲעגּוצ ייז טָאה רֶע ןוא
 ,םהיִא ּוצ

 ,טשיוקַעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 טָאה רֶע

 .טמרַאעגמּוא ייז טָאה רע ןּוא

 טגָאזעג טָאה לָארשי ןוא אי

 :ףסוי וצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 טכיזעג ןייד ןהָעז ךינפ האר

 ִתְלַּלִפ אל

 יתא הארה הֵּנִהְ

 םיהלא

 : רערז תא םַּג

 םָתֹא ףסויאָצְיו .בי

 ָּבְרִב סעמ
 פאל וחש
 :הָצְא

 ('טנָעְבְטרָעג טינ ךוא ּבָאה

 רימ טָאנ טָאה טָא ןּוא
 ןעזיװעג

 .רעדניק ענייד ךיֹוא

 יז טָאד ףסֹוי ןּוא -בי
 טרהיֿפָעגסיױֹורַא

 ,עינק ענייז ןעשיווצ ןּופ

 טקּוּבֲעג ךיז טָאה רע ןּוא
 םהיא רַאֿפ

 .דרָע רֶעד זיב

 ןעמונֶעג טָאה ףסֹוי ןּוא א ףסוי חקיו .גי
 ,ןָעדייב ָהינש

 עטכָער ןייז ןיא } םירפא ונימיב םירפא תא
 ,דנאה

 דנַאה רעקניל רעד + וצ לֵארְׂשִי לאמשמ
 ,לַארשי ןוֿפ

 עקניל ןייז ןיִא השנמ א הְֶַּׁ תֶאו
 ,דנַאה | ולאמשב

 דנַאה רעטכַער רעד וצ לארשי ןימימ

 ,לָארשי ןיֿפ דק ד
 טרהיפעְגּוצ (ייז) טָאה רֶע ןּוא : וילא שגיו
 .םהיא ּוצ טי 7 0-7
 ;םיֹוא טָאה לָארשי ןוא .די לארשי חלשיו .די
 טקערטשעג -

 דנַאה עמכער ןייז ונימי תא

 געלע (י) טָאה רֶע ןוא תש
 םירפא שאר לַע

 ריעצה אּוהְו

 ולאמש תֶאְו

 הָׁשַנְמ שאר לע

 וידי תֶא לֵּכְׂש

 ,םירפא ןוֿפ ּפָאק םָעד ףיוא

 ,רערעגנּוי רֶעד זיא רֶע ןּוא

 = רנַאה עקניל ןייז ןּוא

 (:דנַאטשרעֿפ טימ טָאה רֶע

 ,דנעה ענייז טגעלעג
 רעד ןיִא השנמ םּורָאװ :רכבה הָּׁשַנְמ יִּכ

 .(?רערָעטלע

 ומילכהל ץפח אל (? .טכַארֲעּב ,טכיזּבַא ('
 .גרעּבניטש .םמוקמ תא ףילחה אל ןכלי

 :ךולףו ידי |
 וימי ה:  .רשנמ ןוֿפ ּפָאק םָעד ףיֹוא

 םירפא שאר לע |

 17 .חמ ,יחיו ,תישארב

 טשנֶעּבַעג טָאה רֶע ןוא .וט .ףסֹוי תא ףרביו .ומ
 ,ן'ףסוי /

 בוי :טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 ,טָאג רעד םיהלאה

 ןרעטלע עניימ ןעבלָעװ רַאֿפ) ּכְלַחְתִח רֶׁשֲא
 ,ןעגנַאגעג -  ןינפל יתבא

 קחציו םֶהָרבַא

 םיִהֹלאָה

 ,קחצי ןּוא םהרבא

 ,טָאג רעד

 ךימ טָאה רעכלֶעוו
 (' טרהיֿפֲעג

 ןייז גנַאֿפנָא ןיימ ןוֿפ

 יתא הערה

 יִדועמ

 : הזה םויה דע

 ָאְלַּכַה .וט
 יתא לֵאּנַה
 עֶר לָּכִמ
 םיִרְעצַה תֶא רבי
 יִמְׁש םֶהָב אֵרָּקיְו
 יתבא םָׁשְו

 קָחְצָיְו םֶחָרְבַא

 !גָאמ ןעגיטנייה זיב

 ,לעגנֶע רעד .ּוט

 םיֹוא ךימ טזייל רֶעכלָעו

 ,םָעזֲעּב םָעלַא ןופ

 ,ןעגנוי יד ןַעשנעּב טָעוו

 ןֶערָעו ןַעֿפורַעג טעו סֶע ןּוא
 יז ףיֹוא

 ןַעמָאנ רעד ןּוא ןַעמָאנ ןיימ
 ,ןרֶעמלַע עניימ ןופ

 ,קחצי ןּוא םהרבַא

 לעיֿפ ןייז ןֶעלָאז יוז ןּוא ברל ונדיו
 שיפ יוו 2

 : ץְראָה בֶרקִּב .דנַאל ןיִא
 ןצ ד

 .ישילש

 ףסוי ארו זי
 ויבא תישי יכ

 ,ןהָעזֲעג טָאה ףסֹוי ןוא =

 טגעל רֶעטָאֿפ ןייז זַא

 דנַאה ַעטכַער ןייז

 ,ּפָאק ס'םירפא ףיֹוא

 26 6 : ויניעב עריו

 דיִבָא דו מִי
 ,ןַעסָארדרַעֿפ םהיֵא טָאה

 ןַעּביֹוהֲעגרעטנּוא טָאה רֶע ןוא
 ,דנַאה סרָעמָאֿפ ןייז

 .טרָעטיֿפַעג (1
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 יז ןעמהָענוצ ּבָארַא התא ריִסָהְל |

 0 ּפָאק ם'םירפא ןוֿפ םירפא שאר למ

 .ּפָאק ם'השנמ ףיוא :השנמ שאר לע

 טנָאזעג טָאה ףסֹוי ןוא חי ףֹסֹוי רמאיו .חי

 :רֲעטָאֿפ ןייז ּוצ ויבא לא

 ,רָעמָאֿפ ןיימ ,ילַא טינ | יִבָא ןכ אל

 רֹכְּבַה הֶ יִ
 נכי םיש
 ; ושאר לע

 ויִבָא ןאָמיִו .טי
 רמי

 יתעדי ינב יתעדי

 :טשרע רעד זיא רעזיד ןעד |
 ,רֶענֶערָאּבעג

 דנַאה ַעטכער ןייד גַע

 .ּפָאק ןייז ףיֹוא

 טָאה רעטָאֿ ןייז ןוא ₪

 טגָאזע ג טָאה רֶע ןוא

 ,ןהּז ןיימ  ,םייוו ךיִא
 ,סייוו ךיא

 םָעְל היהי אוה םַג ,קלָאֿפ ַא .ןייז ךיוא טָעוו רֶע

 לי אוה סנו

 םלּואְ

 קה וי
 ונמִמ ל

 ,ןייז סיורג ךיוא טָעוו רֶע ןּוא

 רֶעּבָא

 רֶעדּורּב רֶערֲעגנּוי ןייז

 ,םהיא ןּוֿפ ןייז רעסֶערג טָעוו

 ןעמַאז ןייז ןוא וערוו
 (:ץננעמ א ןערֶעװ טעו :םיוגה אלמ היהי
 .רעקלָעֿפ ןוֿפ וו כ רצוי
 טשנֶעּבעג ייז טָאה רֶע ןוא .ּכ םכרביו .כ

 גָאמ םַענֶעי ןיִא אוהה םֹויַּב
 :יֹוזַא גידנַעגָאז רומאל

 ןָעשנעְב טעו ריד טימ .לארשי ךרבי ָךֵּב
 לָארשי | -
 : גידנָעְגָאז רמאל

 יװ ןָעכַאמ ךיד לָאז טָאג םיִהֹלֶא משי
 .השנמ יוו ןּוא םירפא השנמכו ירא

 םיִרְפא תא םשיו
 :הָשנמ נפל

 .להָאצ ץסיורג א ,לופ 3

 טלָעמשעג טָאה רֶע ןּוא
 .השנמ רַאֿפ םירפא

 ,תישארב

 יתחקל רשא

 .טמ ,חמ ,יחיו

 לֶאְרשי רמאיו .אכ

 סו לא

 תמ יִבנֲא הנה

 טנָאזעג טָאה לַארשי ןּוא .אכ

 : ץףסֹוי ּוצ

 .ּברַאטש ךיִא

 ,ךייא טימ ןייז טעו טָאג ןוא םכמע םיִהֹלֲא הָיְהְו

 ;קירוצ ךייא טֶעװ רֶע וא | םכתא בישהו

 ערֶעיֵא ןוֿפ רנַאל סָאד ןיִא ;םכיתבא ץרא לא
 .ןר עטלֶע - .. יי ט ב -

 הל יתתנ יִנָאְו .בכ
 דַחַא םֶבָש

 ריד ּבָאה ךיִא ןּוא ,ככ
 ןֵעּבִע בע גענ

 = לייהט ןייֵא (טימ)

 הא לַע ,רָערירּב ענייד םלַא ('רהעמ ךיחא לַע

 ּבָאה ךיא סָאװ (סָאד ןּוֿפ)
 ןעמּונעג

 ירמא ןּוֿפ דנַאה רעד ןוֿפ ירמאה דימ

 :יתשקבו יִּבְרַחַּב טימ ןּוא דרָעווש ןיימ טיז
 .ןעגיוב ןיימ ו * :ח}

 .םמ

 !עֿפּורעג טָאה בקעי ןּוא .א

 .יעיבר

 בקע אָרְקיַו .א
 ויִנּב לא

,, + 

 ,ןהיז ענייז

 | גי :טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ךייַא טלָעמַאורָעפ ופסאה

 םֶכָל הֶדיִנְַ
 | ארי רֶׁשֲא תֶא

 | םֶכְתִא

 ;םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב

 ,ןַעגָאז ךייא לָעוװ ךיא ןוא

 ןעֿפערמ טָעוװ ךייא סָאװ

 ןֶעמייצ ("עגידרעמעּפש יד ןיִא

 ךייַא טלָעמַאזרָעֿפ .ב וצבקה .ב

 בקֲעַי ינּב ּועְמִׁשְו
 טרָעה ןּוא 0/0 ועמשו

 עייַא ּוצ םֶכיִבָאלְאְרְשי לֶא

 ,ס'בקעי ןהיז ,טרָעה ןּוא

 :לָארשי רָעמָאֿפ ר

 ?טשרֶע ןיימ ,ןבּואר .ג התֶאירכ

 וטזיב רֶענֶערָאּבַעג

 .גֲעט יר ןופ

 5 ןבואר 3

 עדנע ןיִא = .רָעּביִא (



 יחכ

 ינוא תישאר

 תֶאש רֶתֹי

 וע רֶתי
 םיּטַּכ זחפ .ד

 רתות לא

 תיִלָע יִּ

 יבא יִבְּבשמ
 תללח זא

 :הלע יעּוצי

 .דימלתהו הרוטה תרות

 טּפַארק ןיימ

 ןיימ ןּוֿפ גנילטשרַע רֶעד ןּוא
 ,טייקראטש

 טייקסיורג ןוֿפ גוצרָאֿפ ַא

 טכַאמ ןופ גּוצרָאֿפ ַא ןּוא
 .(ריד טמּוק)

 רעסַאװ יוו טלייַאָעגרעּביִא .ד
 ,(ןְעווֲעג ּומזיּב)

 ןַעּבָאה טינ (םּורַאְד) וטסלָאז
 .גוצרָאֿפ ןייק

 ןעגנַאגעגֿפױֹױרַא םזיב ּוד ןעד

 רֶעגעלעג סרָעַטָאּפ ןייד ףיוא

 .('טכָעוושרע5 ּוטסָאה ןַאד

 רֶע ויִא טָעּב ןיימ ףיֹוא
 ! ןַעגנַאנעגֿפױורַא

 ןענַעז יול ןּוא ןועמש .ח םיחאיולו ןועמש .ה

 סמח ילּכ

 |+ ;םֶהיֵתֹרְַמ

 םיִוְּב .

 יִשִפַנ אֹבָּת לא

 = לח
 ידבִּכ דַחָּת לַא
 םַּפַאֹב יִּכ
 שיא גרה

 םָנוצרְבּו
 :רוש ּורּקִע

 םפא רורא .ז

 :לֵאָרְׂשיִּב םִציִפאַ

 יד (?

 .םכש ןיִא היפ

 הרובב

 ,רעדירּב
 טָאהמ?דלַאווָעג ןוֿפ ןָעֿפ
 .דנַאל:סטרּוּבַעג רֶעייז עז
 ַאװ
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 המאר רֶעייז ןיִא .ו

 ,עלֶעעְז ןיימ ןעמוק טינ לָאז

 גנולמַאזרָעֿפ רֶעייז ןיִא

 ,(ייז םימ) םינ ךיז גינייַארעֿפ
 ! ַערהַע ןיימ

 ןרָאצ רֶעייז ןיא םּורָאוו

 ןַאמ א ןעגָאלשרער ייז ןַעּבָאה

 ןעליווהטּומ רֶעייז ןיִא ןוא

 ןעסירעגסיֹוא ייז ןַעּבָאה
 .(?םּכָא ַא

 ,ןרָאצ רֶעייז זיא טכּולֿפרַעֿפ .ז

 ,קרַאמש זיא רֶע עד

 ,ןערָאצמירג רֶעייז ןּוא

 ;טרַאה זיא רֶע ןָעד

 ןעלייהטּוצ ייז לָעװ ךיא
 בקֲעי ןעשיווצ

 |  צ יז לָעװ ךיא ןּו
 .לַארשי ןַעשיװצ ןעטיירפש

 ןוא ןעשנעמ ןַעּברָאדרַעֿפ (*

 109 .טמ ,יחיו ,תישארב

 ,הרּוהי וד ח | התא הָדּוהְי .ח

 ךִחֵא ודו
 ףיביא ףָלּב דדי
 ְךל ווחתשי

 ָיִבָא יב
 = הָדּוהְי היִרָא רוג .ט

 ענייד ןֶעּבעיל ןָעְלָעוו ךיד
 : רערירב

 ףיוא (ןייז טָעוו) דנַאה ןייד
 ןדנויפ עניײדןוֿפ ןעקאנ םָעד

 ןַעקּוּב ךיז ןֶעלַעוװ ריד ּוצ

 .רֶעטָאֿפ ןייד ןּופ ןהיז יד

 - , הדּוהי בייל רעגנּוי

 ,ןהוז ןיימ ,ביור ןופ תיִלָע ינב ףרשמ
 .ןַעגנַאגַעגקַעװַא ּוטויּב טי ר רצאה
 םעינקעג ךיז טָאה רֶע ערב

 טגָעְלָעג ךיז טָאה רֶע ץֵבר שי יי +. . .

 ,ןיוועל ַא יוו ןּוא בייל ַא יוו איִבְלְכו הירַאּכ

 !ןעּביוהפיוא םהיא טעו רֶעו ,ונמיקי יִמ

 0 טבש רוסי אל | . ןָאהטּבָא טינ יז טָעוװ סע .י
 רעטפעצש ַא צא = +

 ,הדּוהי ןוֿפ הדּוהימ

 טֿפיטש:לעֿפירג א ןּוא קקחמו

 (" ןַעמָאקכַאנ ענייז ןעשיווצ ןוֿפ וילנר ןיבמ

 , הליש ןייק ןעמוק טָעו רֶעֹזיּב הליש אבי יִּכ דַע

 ?ברָאהֲעג יד םהיא ּוצ ןּוא
 .רעקלָעֿפ ןוֿפ טײקמַאז

 קָאטשנײװ םּוצ טדניּב רָע .אי

 ;םיִּמַע תַהּקִי ולו
 ןפגל יִרְסֹא .אי
 לַעוע ןעגנוי ןייז הריע

 גייווצ םּוצ ןּוא הקרשלו

 ;ןילע ןייז ןוֿפ ןהוז םִעד ונתָא יִנּ
 ןויוו ןיא ןעשַאװַעג טָאה רֶע ושב ןייב םֵּבִּכ

 , דיילק ןייז
: . 

 ;נייוו ןוֿפ טּולּב ןיִא ןּוא ריב םַדְבּו
 .דנַאװעג ןייז ןעביורט : התוס

 היויז) יכי
 זיא ("מלַאטשעג רעד בי הע ליל 2

 , ןייוו לא רֶעטיֹור ןיימ

 רֶעמַאװ רענייצ יד ןוא : בלֶחמ םינש ןֶבְל
 .ךלימ םלַא

 .ןעגיוא יד (* .רָעדניק ענייז = .םור ₪ 0
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 ןָעניואוו טָעוװ ןלּובז .גי ףוחל ןלּובו ג
 .םימי ןיֿפ (:רעפוא םייּב ןשי םיִּמִי

 םייב ןייז טעו רֶע ןּוא תֹיִנֲא ףוחל אּוהְו
 ,רַעֿפּו ;ןעֿפיש

 ןייז טעו ץינָערג ןיז ןוא + ןדיצ לע ֹותַכְרִיו
 .ןודיצ זיּב

 9 .ףךי
 רֶעגיכָאנק ַא זיא רכששי .די רמח רָבששי .ד

 ,לָעֹזֲע םֶרּג
 יד ןעשיווצ טגול רָע ןיב ץבר

 . ןעלַאטש:ףָאש : םיתפשמ

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןוא ,ומ יכ החנמ ארו .וט
 ,םּוג זיא ץהור יד 8 |בומ |

 זיא ררע יד זַא וא יִּכ ץֶרֵאָה תֶאְו
 , םהָענֲעגנַא | המענ
 ₪ גייצ

 ןייז טגיינעג טָאה רֶע ןּוא
 ,ןעגָארט ּוצ רעמלוש

 ?נֵא ןַערָאװעג זיא רֶע ןּוא
 .רָעטייּברַא רֶענֶעּבַעגעגרעּביא
 1 טמיירמש .טָעוו ןד .זט

 .קלָאֿפ ןייז .רַאֿפ
 ןעמַאטש יד ןוֿפ (* רֶערֶעי יוו

 .לָארשי ןוֿפ
 ןייז טָעװ ןד

 ֹּבסֶל ֹומְכְׁש טו
 !דֵבֹע סַמְל יִהָיו

 ומע ןידי ד

 | יטבש דחאּכ

 ּ לֵארְׂשִי
 ןד יחי .זי

 הרד ילע שחנ

 חרא יִלֲע ןפיפש

 סוס יבקע ףשנה

 ;רוחא ובכר לפיו

 ףתעושיל .חי

 : הָוהי יתיוק |

 .גָעװ ץֿפיֹוא גנַאלש ַא

 ,גָעטש ן'ֿפיֹוא גנַאלש רֶעמָא'נַא

 טירט יד טסייּב רֶעכלֶעוו
 ,דרֲעֿפ ןוֿפ

 ףיֹוא טלַאֿפ רֶעטייר ןייז ןוא
 .קירּוצ

 | ףליה ןייד וצ .חי

 .םָאג ,ךיא ףָאה

 .ישימח

 ןערהיֿפ טָעוװ דג .ש ונדוני דודג דג .טי
 ,ןערַאש:םגעירק

 :סגעירק ןערהיֿפ טָעוו רָעְּוא + י בקע דָני אּוהְו
 .(דנייפ ידןּופ)טירט יו

 (םֶעדָעַי ייּב) זיא רשֶא ןוֿפ .
 ,טיֹורּב ןייז טטּפ

 הנמש רֶׁשֲאַמ כ

 -| ומחל

 .רֲענייֵא 65 .ןעטכיר = | .גערּב (

 .םמ ,יחיו ,תישארב .דימלתהו הרומה תרות

 ןתי אּוהְו

 ו ךֶלֶמ ינדעמ

 (:עטקישעג ַא ןיִא ילתפנ ,אכ הלא א יָת ,אכ
 , ןידניה הָחְלָׁש

 ענַעש טיג עכלֶעװ ;רפְׂש ִרְמֶא ןתנה
 (? ןעטכירכַאנ

 גייווצ רערַאּבמכּורפ ַא ,בכ

 ,ףסוי זיא
 גייווצ רָעְרַאבְטכּורפ א

 ,לַאװק םייַּב

 ןֶעּבַעג םעוו רֶע ןוא

 .ןעזייּפש :בולגינָעק

 .ףסוי תרפ ןֶּב .בכ

 ןיע ילע תרפ ןֵּ
 --- ,ןעגייווצ תונּב

 ןעטָארטַעג טָאה רֶעדֲעי .. הדעצ

 .רָעיֹומ יד רֶעּביִא : רוש יִלָע

 םהיא ןָעבָאה יז ןוא ,גכ והררמיו .גכ
 ,טרָעמיּברעֿפ ָנ + :}

 ,ןַעסָאשעג ןָעּבָאה ייז ןּוא וּברו
 טסַאהֲעג םהיא ןָעּבָאה ייז ןּוא והמטשיו

 .רָעסישןע עליֿפ יד : םיצח ילעב

 זיא טסעֿפ רֶעּבֶא .רכ ןתיאב בֶׁשֵּתַו .דכ
 ,ןעניוב ןייז ןעּבעילּבַעג ותשק

 ןַעווֲעג ןַענֶעז טקנעלַעג ןוא יָדִי יערז וזפיו
 ,רנֲעה ענייז ןופ סמָערֶא יד

 םָעד ןופ דנָעה יד ךרוד בקע ריִבֲא ידימ
 = ,ס'בקעי ןעגימכַעמ

 (ןערָאװַעג רֶע זיִא) טרָאד ןוֿפ םשמ

 ,טריה הער

 !לֵאָרְׂשִי ןָבַא
 ָךיִבֲא לֶאְמ הכ

 ,לָארשי ןוֿפ ןיימש:דנורג רעד

 ,רעמָאֿפ ןייד ןּוֿפ טָאג ןּופ ,הכ

 ,ןַעֿפלַעה ךיד טעו רֶע ןּוא ררזעיו

 ןוא ,ןעגיטכַעמלַא ןופ ןוא ךברביו יד
 ,ןעשנעּב ךיד טָעוו רֶע ָָכָרְביִו ידש תא
 ןוֿפ לעמיה ןוֿפ ןעגנונגעז לעמ םימש תכרב
 ,ןעְביוא | זײ יחד = וי
 ,דנורגּבָא ןוֿפ ןעגנונגעז םוהת תכרַּב

 ,ןעטנּוא טנעיל סָאװ תחת תֶצְבֹר

 יא ב ןוֿפ ןָעגנּוננַעז :םָחְרְוםידש תכרב
 בייל:רעטּומ ןוֿפ - - ןצצ יו

 .רעמרָעװ (6 .עלַענש (



 דימלתהו הרומה תרות

 ןייד ןופ ןָעגנּוגעז יד ,וכ
 רֶעטָאֿפ

 גייטשעגרעּבירַא ןעּבָאה

 ָךיִבֲא תֹכְרִּב .וכ

 ורבֵּג

 ירוה תֹכְרַּב לע

 תַוֲאַּ דַע

 םקוע תב
 ףסוי שארל ןייהת

 הקמ
 !ויָחֶא רז

 עניימ ןוֿפ ןעגנּוגָעו יד
 ,ןרֶעמלֶע

 ץינָערג רער זיב

 ;ןעלגיה ַעגיווע יד ןופ

 ףיֹוא ןייז ןעלעװ ייז
 ּפָאק ם'ףסֹוי

 לעמייש מָער ףיֹוא ןּוא

 (1 ןַעטנַעכייצַעגסיֹוא םָעד ןוֿפ
 .רערירב ענייז ןוֿפ

 .י ש ש

 באז ןיִמיִנְּב .וכ
 רעדנעסייר ַא זיִא ןימינב .וכ 55 , . ו .

 , ףלָאװ מי
 הירפ רעד ןיא רֶקּבְּ

 ,ּביֹור ןָעסָע רֶע טָעוו דע לכאי

 דנָעווָא םּוצ ןּוא ברעלו
 לן ד:

\ 

 . בוור ןעלייטּוצ רֶע טָעוו :לָלַש קָּלַחְי

 הֶּלִא לָּכ .חכ

 ֵאָרְׂשִי יִטְבִׁש
 רשע םיִנְׁש

 רעייז סָאװ זיא סָאד ןוא| 7 רֶשֲא תא
 ,טרֶערֶעג ויז וצ טָאה רַעמָאֿפ | םהיב םֵהָל |

 וא רב

 (ןענעז) עלא יד .הב

 = לָארשי ןוֿפ ןעמַאטש יד

 ,ףלָעוװצ

 ,טשנֶעּבעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 ןעגֶז ןייז ךָאנ ןעדעי ותכרבכרשאשיא
 .טשנֶעּבַעג ייז רֶע טָאה ; םתא ְךֵרַּב

 יז טָאה רֶע ןוא ש< | םתוא וציו .טכ
 ןעלהָאֿפַעּב :

 :טנָאזעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא

 ןעמונעגנירַא לע ךיא מע לא ףסָאנ ינא
 ;קלָאֿפ ןיימ ּוצ ןֶערֶעוו |

 םֶהָלֲא רמי

 .טרָעדנּוזעגּבָא (1

 171 .טמ ,יחיו ,תישארב

 עניימ ייב ךימ טּבָארגַעּב יתבאלאיתאורבק
 ןרעמלֶע גש השש + רו

 הָרֲעְּמַה לֶא
 דלֲעֿפ ןיִא זיא ל | הָדָׁשִּב רשא

 ,יתח רֶע ורע ןופ י יתחה ןורפע

 לויה ןיִא

 = ,לייח יד ןיִא .ל הָרָעִּמַּב .ל

 - הדשב רַשא
 ,הלפכמ רדלָעּפ ןיִא סָאװ

 | הֵלֵּפ פבמה

 רַעּביא ןָעְגָעְג זיִא סָאװ ארממ נפ לע רֶׁשֲא
 ארממ

 ,ןענּכ רנַאל ןיא ןעֶנְּכ ץֶרֶאַּב

 טֿפיֹוקעג טָאה םהרבַא סָאװ םהרבא הנק רשא

 < דלֲעֿפ םָעד הָדָשַה תא

 יתח רעד ןּורפָע ןיֿפ יתחה ןרפע תֶאמ
 .םּוטנַעגײַאלּבַארג םצ : רבק תֶזחאל
 ןש הו חנה

 : בא געב ורבק הָּמִׁש .אל ןעמ טָאה ןעמרָאר אל
 תאו םֶהָרְבֲא תא

 הרבא | תשא הרש
 ורב המש
 ₪ןצ

 0 תאו ל תא
 ,הקבר יֹורֿפ ןייז ןוא קחצי | = .7

 ותשא הקב

 ,הרש יורפ ןייז ןוא ם

 ןַעּבָארגַעּב ןָעמ טָאה ןַעטרָאד

 יש
 לןצ }

 אל תֶא יִּתְרַבַק .הָאל ןַעּבָארגַעּב ךיִא ּבָאה :האל תא יתרבק

 ןעמרָאד ןּוא

 דלָעֿפסָאדזיִאףיוקנייַא'נַא בל הָדָּׂשַה הנקמ .בל

 ,םהיִא ןיִא סָאװ ,לייה יד ןוא ב רשא הָרֲעֹּמַהְו

 , תֶח יֵנְּב תֶאֵמ

 בקע לַכִיַו .גל

 .תח ינב יד ןופ

 טגירנַעַעג טָאה בקעי ןוא .גל

 ,ןהיז ַענייז ןָעלהָאֿפַעּב  ויָנַּב תא תּוצְל

 וילגר ףסָאיו
264 

 הֵּטָּפַה לֶא

 ןעמּונָעגנירַא טָאה רֶע ןּוא

 סיֿפ ענייז
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₪ 5%- 

 ףסוי לפיו .א

 יבא נפ לַע
 וילָע בו
 :ול קשיו
 ףסוי וציו .ב

 ודב
 םאְפָֹה תֶא
 ויִבֲא תֶא טֹנַחַל

 םיִאפֹרָה וטְניו
 ;לֵאָרְׂשִי תֶא

 ול ּואְלְמּיַו .ג

 ע תֶא

 םֹוי םיִעַּבְרַא

 ּואָלְמִיןֵּכ יִּ
 מה יִמ
 םיַרֵצְִמ ותא כב

 :םוי םיִעבְׁש

 ּורְבָ עיו .ד

 ותיכב ימי

 ףסוי רֵּבִדָי
 הערפ תיֵּב לא

 .רמאָל

 ןח יִתאֵצָמ אָנ םִא

 כינע

 .דימלתהו הרומה תרות

 וניר זיא רֶע ןוא

 ןעמּונעגנ ײרַא זיִא רֶע ןוא }
 .ןרָעטלָע ענייז ּוצ ןֶערָאװֶעג

 יג

 ןעלַאֿפעג זיא ףסוי ןּוא .א

 טכיזעג סרָעטָאֿפ ןייז ףיוא

 טנייוועג טָאה רֶע ןּוא
 םהיא רֶעּביִא

 . טסוקענ םהיִא טָאה רָע ןּוא

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה ףסוי ןּוא .ב

 ,טכַענק ענייז

 ,עטצרַע יד

 ,רעטָאֿפ ןייז ןַערימַאזלַאּב

 ןַעּבָאה ַעמְצרֶע יד ןּוא
 .לֶארשי טרימַאזלַאּב

 לּופרע ןעגעו סע ןּוא .ג
 רַעְּביִרַא

 .גָעמ גיצרעיֿפ

 טלּופרעפ ןֶערָעוו יוזא םּורָאװ

 ,עמרימַאזלַאּב יד ןוֿפ געמ יד

 ןַעּבָאה םירצמ יד ןּוא
 טנייוועּב םהיֵא

 .געט גיצבעיו

 רֲעּבירַא ןֶענֶעז סע ןּוא ד
 ןעגנַאגעג

 ,געמיסגּונייוועב ענייז

 טרֶערָעג םאה ףסוי ןּוא

 םיילזיוה ס'הָערּפ ּוצ

 : סעענַעגלָאֿפ

 מסניג ןַענּוֿפעג ּבָאה ךיִא ביוא

 ,ןַעגיֹוא ַערֶעייֵא ןיא

 .נ ,טמ ,יחיו ,תישארב

 ךָאד טדער אנ ּורְּבַד

 : ױזַא הערפ ןּופ ךרָאהֶעג ןיא :רמאֵלערפיִא

 ךימ טָאה רֶעמָאֿפ ןיימ .ה עיִּבְׁשִה יִבָא ינעיבשה יבא .ה
 ןֶערָאװשרַעֿפ :

 :ֹוזַא רמאל

 ;ּברַאמש ךיִא תַמ יִכנֲא הֶּנִה

 יִרְבַַּב

 יִל יִתיִרַּב רֶׁשֲא

 ןענכ ץֶרֶאַּב

 ,ּבַארג ןיימ ןיִא

 :סיוא רימ ּבָאה ְךיִא סָאװ
 ןֶעּבָארגַעג

 ,ןענּכ דנַאל ןיא

 ךימ ּומסלָאז ןַעטרָאד ינרבקת הָמש
 ; ןַעּבָארנֲעּב 1 ד
 ךָאד ךיא לָעװ טציִא ןוא | אנ הלעא התעו
 ןהָעגֿפױרַא + ל 6 =;

 ןעּבָארנַעּב לָעװ ךיא ןיא יבא תֶא הרְּבקאְ
 רַעמָאֿפ ןיימ +  . ש וז:

 :קירּוצ ךימ לָעװ ְךיִא ןּוא : הבושאו
 ןערהַעק זי

 הערפ רמאיו .

 רבקו הלע

 בא תֶא
 ְֶעיִּבְׁשִה רֶׁשֲאַּ

 :טגָאזֲעג טָאה הערּפ ןּוא .ו

 ,רַעטָאֿפ ןייר ּבָארגֶעּב ןּוא הָעג

 | ?רָעֿפ ךיד טָאה רֶע יװ
 .ןַערָאװש

 ;ֿפיֹורַא זיא ףסֹוי ןּוא .ו ףסֹוי לַעיו 3
 ןעגנַאגעג

 ,רָעמָאֿפ ןייז ןַעבָארנעּב וצ = ויבא תֶא רֹּבְקְל

 ותא ּולעיו

 הערפ יִדְבַע לָּב

 ותיב יִנְקִ
 זרע יז לכו
 :םרצִמ =
 ןוא .ח ףסוי תיֵּב לכו .ה
 רעדירּב ענייז ןּוא יִחֶאְ

 ויִבֲא תיִבּ

 :ֿפיֹורַא ןַעֹנֶעז םהיִא טימ ןּוא
 ןֶעגנַאנעג

 ,ס'הערפ טכענק עלא

 ,ויֹוה ןייז ןופ עטסֶעמלֶע יד

 ןוֿפ עטסַעטלֶע עלַא ןּוא
 ,םירצמ דנַאל

 זיוה עצנַאג סָאר
 ףסֹוי ןוֿפ

 ;דניזעג-זיֹוה סרעטָאֿפ ןייז ןוא

 רעדניק עניילק ערָעָייז רּונ םפט קר



 .דימלתהו הרומח תרות

 םרקבּו םנאצו

 :ןשג ץֶרָאְּב ּובְזֲע

 היֿפ;דניר ןּוא ףָאש ַערֶעייז ןוא

 ןיא ןַעזָאלַעג יז ןַעּבָאה
 .ןשג דנַאל

 ;ֿפיֹורַא זיִא םֶהיֵא טימ ןּוא .ט ומע לעיו .מ
 ןעגנַאגעג בי

 ה י5 יג = ,רָעטייר ןּוא ןַעגָאװ ךיוא םישרפ םג בכר םג

 ןֶעווֲעג זיא רֶעגַאל רַעד ןּוא הנחמה יהיו

 .(1םיורג רהֶעז : דאמ דֵבֵּכ

 ןעמוקעג ענח יז ןּוא .י ואביו -י

 ,רטָא רעייש םַעד יב | דטאה ר דַע

 ןוֿפ טייז רֶענֶעי ףיֹוא סָאוו ןדריה רבע רשא
 ,ןדרי |

 טגָאלקעג ןַעּבָאה ייז ןּוא םש ּודפסיו
 ןעטרָאד א רד"

 עְרֶעוש א ןוא עסיורג ַא ( דבָבְ 713 דֵּפְסִמ
 ,ענַאלק דאמ

 רַאֿפ טכַאמַעג טָאה רֶע ןּוא 0 ויבאל שעיו
 רעטָאֿפ ןייז --

 .גָעמ ןָעּבעיז ןוֿפ רעיורט א : םיִמִי תַעְבִׁש לבא

 רָעניואוונייַא רעד יא 5 בשוי אריו .אי
 טָאה ,ינענּכ רעד ,דנַאל ןיֿפ | זו ו-

 ןהָעזֲעג גַענְּכַה ץֶרֵאָה
 לֶבֶאָה תֶא
 דְטָאָה ןֶרָנְּב

 רֶעיֹורמ יד

 ,דטָא רֶעייש םייּב

 :טגָאזַעג ןַעּבָאה יז ןּוא ורמאיו

 רֲעיֹורמ ערָעווש ַא זיִא םָעזיד הֶז דֵבַּכ לֶבֲא

 ,םירצמ רַאֿפ םירצמל

 ןעֿפורַעג ןעמ טָאה םּורַאד
 ןעמָאנ רהיא

 ,םירצמ לבָא

 הָמְׁש אָרָק ןֵּכ לַע
 םיִרְצִמ לֶבָא
 ןוֿפ טייז רֶענֲעי ףיוא סָאװ :ןדריהרבעברשא

 .ןדרי : א יש 5

 ןעּבָאה ןהיז .ענייז ןּוא ,גי
 ןָאהטַעג םהיא

 יז טָאה רֶע יװ ,יוזא
 .ןעלהָאֿפַעּב

 ול ויָנב ּוׂשֲעּיַו .בי

 : םּוצ רֶׁשֲאַּכ ןֵּכ

 .רָעווש (!

 .נ ,יחיו ,תישארב 178

 ןעּבָאה ןהיז ענייז
 ןַעגָארמַעג םהיא |

 ,ןענּכ רנַאל סָאד ןיִא

 ןוא .גי .ןינב ותא ואשיו .גי

 ןַענְכ הָצרַא
 ותא ורבי

 תֶרֲעַמִּב
 הלפכפה הדש

 םֶהָרְבַא הָנְק רֶׁשֲא

 םהיִא ןַעּבָאה יז ןּוא
 ןַעּבָארגַעּב

 לייה יד ןיִא

 ,הלּפכמ דלָעֿפ ןופ

 טֿפיֹוקַעג טָאה םהרבַא סָאװ

 רלֲעֿפ סָאד הדשה תא

 םּוטנָעגייַא;בַארנ סלא | רבק תזחאל

 יתח רעד ןורפע ןופ יתחה ןרפע תאמ

 .ארממ רֶעּביא ןֵענֶעג = : ארממ ינּפ לַע

 ?קירּוצ ךיז טָאה ףסוי ןוא .י ףסֹוי בשיו -די
 .טרהָעקַעג 0-0

 ,םירצמ ןייק המירצמ

 ויחאו אּוה

 ותא םילעה לֵכְו

 ויִבָא תֶא רֹּבְקִל

 ֹודְבָק יִרֲחַא
 : ויבא תא

 רעדירּב ענייז ןּוא רֶע

 טימ ןֶענֶעז סָאװ ַעלַא ןוא
 ןעגנַאגעגֿפױורַא םהיא

 ,רעמָאֿפ ןייז ןעּבָארנַעּב ּוצ

 טָאה רֶע יװ םָעדכָאנ
 ןֶעּבָארנַעּב

 .רעמָאֿפ ןייז

 ףסוי יח וארו .וט

 םֶהיֵבֲא תַמ יב

 רעדירב ס'ףסוי ןּוא ,ומ
 ,ןהָעזַעג ןעּבָאה

 זיא רַעמָאֿפ רֶעייז זַא
 ,ןַעּברָאטשַעג

 : טגָאזעג יז ןַעּבָאה ורמאיו

 ףסוי זנּוא טָעװ טכייליפ ףסֹוי ּונמטשי ּול
 ןעסַאה 8 : מ

 ;קירוצ זנוא טַעוו רֶע ןוא | ונל בישי בשהו
 ער הָעק ןצ 2 רש יי צ}

 ,םעטכַעלש יד רָאג  הָעְרַה לָּב תֶא

 םהיִא ןֶעּבָאה רימ סָאװ :!תא ּונלמג רשא
 .(*ןָאהמְעג :הצ ה + =
 ןעלהָאֿפֲעּב ןַעּבָאה ייז ןּוא ,זמ ווציו .זמ

 .טניֹולעּב ,טלהָאצַעג (1
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 רמאל ףסוי לא

 הָא בא
 | ;גָא : יֹוזַא ז'ףסוי ןעגאז ּוצ
 ןֶעלהָאֿפָעּב טָאה רֶעטָאֿפ ןייד

 ןעַּברַאטש ןייז רַאֿפ ; רמאל ֹותֹומ יֵנְפִל
 .םָעדנעגלָאֿפ 6 ני
 ןָעגֶאז רהיִא טלָאז יֹוזַא זי ףסוילורמאתה זי

 :ן'ףסֹוי 2

 ךָאד הייצרַעֿפ ,ךיד טָעּכ ךיא אנ אש אנא

 ןופ ןעבערּברַעֿפ םָעד ךיחא עשפ
 רעדירב נייד צה 7 הק
 | ,דניז רֶעייֵז ןּוא םתאטהו

 יוז ןֶעּבָאה סטכעלש ןָעד ךולמנ הער יּכ
 ; ןָאהטענ ריד =
 טציא ןּוא הָתָעַו

 ;רַעֿפ סעד ךָאד היײצרָעֿפ עַׁשְפֶל אנ אש
 רענעיר יד ןּופ ןֶעכֶערּב ,

 .טָאג סרָעַטָא5ּפ ןייד ןוֿפ ףיבָא יל ידְבַע
 ,טנייוועג טָאה ףסוי ןּוא ףסֹי ךביו

 םהיֵא ּוצ ןַעּבָאה ייז ןֶעוו
 .טרֲערָע

 ןַענַעז רעדירב ענייז ןּוא .חי
 ןעגנַאגעג ךיוא

 ןעלַאֿפעג ןענעז ייז ןּוא
 םהיא 8

 :טגָאזעג ןֶעּבָאה יז ןּוא ורמאיו

 ! טכענק ריד רַאֿפ ןֶענֶעז רימ + : םידבעל ל וננה

 םהלֶא רמאיו .שי

  ילֵא םֶרֶּבַדְּ
 ויחא םַּג ּוכְליו .חי
 ויִנּפְל ולפיו

 ייז ּוצ טָאה ףסוי ןּוא .טי
 טנָאזַעג ףסוי

 ,טינ טָעטכריֿפ ןארית לא

 | (םיהלַא תחתה יִּכ
 0/0 טָאטשנָא ןַעד ךיא ןיב / נא

 - טָאה רחיא ןָעְוו ןּוא כ ּתְבַׁשֲח םֶּתַאְו .ב
 , סעטכעלש רימ ףיֹוא טכַארמ הער ילע

 טכַארטעּב סָאד טָאג טָאה| יָבָׂשֲח םיִהֹלֶא
 ,םָעטּוג ּוצ הֵבטְל

 ,(סָאד) ןָאהט ּוצ םּוא הֹׂשֵע ןעֶמְל

 ,(:ויִא טציִא סָאװ הזה םויּכ

 .קלָאֿפ ןעסיורג ַא ןוֿפ ען וי ; בר םע תיחַהָל ןַעַּבֲעְל סָאד ןעמלַאהרָעד ּוצ
 .גָאט רַעזיד יוו (

 .נ ,יחיו ,תישארב .דימלתהו הרומח .תרות

 .יעיבש

 , טציִא ןּוא .אכ הֵּתַעְו .אכ

 ,טינ טַעמבריֿפ ואְריִת לֶא

 יפש לע יא! לכלכא יכנא
 ייא טוי ש / : '!- -! 5 יג

 ךייַא ןֶע וו ך \סכתא

 . רערניק ערֶעייֵא ןּוא םכפמ תֶאְו

 םתוא םחניו

 ;םּבִל לַע רדיו

 ,טסיירטעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 ייז טרָערעג טָאה רֶע ןּוא
 .ןעצראה םּוצ

 מי בש .בכ טניֹואווָעג טָאה ףסוי ןּוא בכ
 סר
 ויִבָא תיֵבּו אּוח

 /  "מֹו חּ
 :םיִנָש ׂשְֶהֶאְמ

 ,םירצמ ןיִא

 .זיוה ס'רָעטָאֿפ ןייז ןּוא רֶע

 טּבֲעלַעג טָאה ףסוי ןּוא

 .רהָאי ןהָעצ ןּוא טרָעדנּוח

 .רימפמ

 ןהָעזעג טָאה ףסוי ןוא .גכ| | לס" ארי .גכ
 םירפא ןוֿפ םירפאל |

 ןעטירד ןוֿפ רעדניק םישְלֶש נב
 , טכעלשעג

 ריכמ ןוֿפ רערניק יד ךיוא ריכמ ינב םַּנ

 ןהוז ס'השנמ השנמ ןב

 ןערָאװעג ןֶערָאּבְעג עב :ףסוייכרב לעּודלי
 .ףסוי ןּוֿפ עינק יד ףיֹוא

 =! רָכיהו טנָאזעג טָאה ףסוי ןוא .רכ ףֵֹסֹוי רַמאֹּיַו .דכ

 :רעדירב ענייז ּוצ ויחא לא

 ומ "כנא ,ּברַאמש ךיִא תמ יכנא

 טָאג ןּוא םיִהֹלאְו

 ,ןַענָאמרָעד ךייא טעו םכתא דקפי רקפ

 םֶכְתֶא הָלָעָהְ
 תאֹזַה ץֶרֶאָה מ

 ךייַא טָעװ רֶע ןּוא
 ןַעגניײרּבֿפורא

 , רנַאל םָעזיד ןוֿפ



 עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 ןוא קחצי ּוצ םהרבָא ּוצ| חציל םֶהָרְכַאְל החצי" כ

 ףסוי עבשיו .הכ
 לָארשי רָעדניק יד לארשי נב תֶא

 רמאָל

 {םיִהלֶא דק דק

 ץראה לא

 .דימלההו הרומה תרות

 ,דנָאל סָאד ןיִא
 ;ןע +

 ערָאװשַעג טָאה רֶע סָאװ

 .בקעי ּוצ : בקעילו
 טָאה ףסוי ןּוא .הכ

 ןערָאװשרעֿפ

 :יוזא

 ,ןָענָאמרְעְד ךייַא טעו טָאג

 !םֶכְתֶא
 ןָעגניירבפיוא טלָאז רהיא ןּוא

 זחה

 ותא ּוטנחיו

 172 .נ ,יחיו ,תישארב

 רֶענייּב עניימ יתמצע תא

 .ריה ןוֿפ ; חזמ

 2 | גש ןעּברָאמשָעג זיִא ףסוי ןּוא ,וכ ףסוי תמיו וכ
 7 95 לי
 ₪ ןהָעצ ןוא טרעדנוה | רשעו האמ ןֵּב

 | םינש .טלַא ן
 אי ד

 םֶהיִא ןעּבָאה ייז ןּוא
 ,טרימַאזלַאּב

 ןֹורֲאַּב םשייו טנֲעלעג םהיא טָאה ןעמ ןּוא
 6 ןֹורָא א ןיא + + <> וי

 .םירצמ ןיִא : םירצמּב
 .ןתנ '}

 .בי--א ,ב ,א םיכאלמ :הרטפה

 .ןעטסַאק א ,גרַאז א (}

 .ק
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  .דימלתהו הרומה תרות
 שמוח

 ,םעלו דומל יתבל
 לקהל םירוטה תטשב הכורע ,הטושפו חלק ןושלב תרבדמה הפשב המוגרתו הרותה

 ,רוצקו יונש לכ ילב ,םיראבמה יבוט פ'ע תראבמו םילודנלו םינטקל הדומל תא

 .תומש רפס

 שמוח
 ןעדעי ראפ ןוא ,ןעלוש ןּוא םירדח ןיא ןעטכיררעטנוא םוצ שידוי ףיוא טצעזרעּביא
 ,םעטסיס;ןעיניל סאד ךרוד טרעטכיילרעפ ,ןענרעלרע שמוח םעד ליוו סאוו ,םענלעצנייא
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 .תומש רֵפַ
 52 ןיי

 ,א
 ןעמַענ יד ןֶענַעז עזיר ןוא .א תומש הָלֶאְ .א

 ,ןהיז ס'לָארשי ןוֿפ לארי נב

 ןייק ןַעמּוקֲעג ןְענֶעז עכלעוו המירצמ םיִאָּבַה
 ; םירצמ לבי

 ץבקעי טימ .בקעי תא

 ןייז םימ רָערָעי יז ןֶענַעז
 .ןעמּוקֲעג דניזעגזיֹוה

 ןועמש ,ןבואר כ

 ;ּואָּב ֹותיִבּו שיא

 ןועמש ןְבּואְר .ב
 .והָרִּו יי

 ןלּובז רָבששי

 : מי
 יתנו ןד .ד
 ; רש ד

 שנ לב ה

 ,הרּוהי ןּוא יול

 ,ןימינּב ןּוא ןלּובז ,רבששי .ג

 ,ילתפנ ןּוא ןד .ד

 .רשָא ןּוא דג

 עְלַא ןְעווֲעג זיִא םִע ןּוא .ה
 ,עמפיה ס'בקעי ןוֿפ תא : נא ;גסיֹורַא ןֶענַעז עבלַעװ = בקעי ףרי יאצי 1 ענָאזרַעֿפ ו

 ןענָאזרַעּפ גיצּבעיז שפנ םיעבש
 זיא רַעכלַעװ ,ן'ףסֹוי םימ :םירצמּב היה ףסֹויו

 .םירצמ ןיא ןֶעווֶעג
 ןעּברָאמשעג ו זיא ףסֹוי ןוא : ףסֹוי תַמיַו :

 יָחֶא לֶכְ
 : אוהה רודח לכו

 לארי ינו

 רעדירּב ענייז עלא ןּוא

 .טכַעלשעג רעצנַאג רֶענֲעי ןוא

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא -ו

 רַאּבטכּורֿפ ןָעוועג ןֶענֶע ּורַּפ

 ;סיוא ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא וצרשלו
 ,(?טיירּבעג 0

 טרהֲעמרעֿפ ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא ןּברִיו
 : אײ יי
 רהעז ,רהעז ןענע יז ןוא| | מב מעשי

 ןערָאװעג (5ךיירלהַאצ | דאמ
3 6 

 .רעייטש = .קרַאטש (* .טלָעמיװעג (? .ַעלֶעעו (

 ?ןצ +

 : םתא

 ןענַאטשעגֿפױא זיא סֶע ןּוא .ח שדח למ םקיו .ח
 גינעק רֶעיינ א

 ,םירצמ רֶעּביִא םִיַרצִמ לע

 א עדי אל רֶׁשֲא
 :ףסו

 ץראה 3 אֵלּמְּתַו לּופ זיִא דנַאל סָאד ןּוא

 -ייז ןּופ ןֶערָאװַעג

 טנָאקָעג טינ טָאה רֶעכלֶעוו

 .ן'ףסֹוי
 טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא יט מז + או |

 :קלָאֿפ ןייז ּוצ יע לֶא רמו .ט

 קנס יר ןוֿפ קלאפ סוד לֵאָרׂשיינּבםעהּנִ
 (:רעכײרלהַאצ ןּוא רהָעמ זיא + ּוּנַּמִמ םּוצעו בר

 .זנּוא ןופ יי 0
 ןענעג ןעגילק ךיז רימָאל י ול המכחתנהבה .י

 : םהיא 8 שת נג 7 2 * + ןצ

 ךיז רֶע טָעװ טכייליפ הָּברִי כ
 ,ןערהַעמרַעֿפ

 =" "  ,ןחָעשְעג טֶעװ הָיֵהְ

 ןעֿפערט ךיז טָעוװ סֶע זא | הָנאָרְקִת יִּכ
 ,געירק ַא הֵמָחְלִמ

 ךיֹוא ךיז רֶע טָעוו
 (? ןעסעילשנָא

 ,דנייפ ערעזנוא ןָא

 ןעמיירמש טָעוװ רֶע ןּוא

 אוח םַּג ףסונו
 וניאנש לע

 .ונּוא ןַענַעג | נב םֵחלִנו
 ןופ ןהענסיורא טָעוװ רֶע ןוא 1 ץראה ןמ הָלעְו
 .דנַאל םָעד ---%

 טלעטשעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ,אי
 םהיִא רָעּביִא

 ,(* ןעזניצ ןוֿפ עטשרֶעּבָא

 יִלָע ּומישיו .אי

 םִמיִרָׂש
 היא ןעקירד ּוצ םּוא ותנע ןעמל

 .((מײּברַא;טסַאלַערֶעיײז טימ םָתֹלב נה

 טיֹוּבֲעג טָאה רֶע ןוא | תֹונְּכְסִמ רָע ב
 רַאֿפ טדָעטש?סהטַאררָאֿפ ר
 ,ן'הערּפ הע 3

 ,ןעגנולהָאצּבָא 65 .ןהעטשוצ ("
 .םייּברָא ערָעווש (?

 .רעקרַאטש (1
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 לתהו הרומה תרות 4

 .ססמער ןּוא םתפ 6 7 7 ' צ | | תאו םתפ תא
 |: םֶסמְעְ

 םהיִא ןעקירר ותא ונעירשָאכו בי יז רהָעמ סָאװ ןּוא -ב' \חש ג זנו רזא |
 ךיז רֶע טרהעמרַעֿפ יֹוזַא הבי ןּכ

 ךיז רֶע טעטיירב יֹוזַא ןּוא ןירפ כו

 נב יִנפִמ וצקיו
 ,(רהָעמ) סיֹוא

 ;לֵאָרׂשִי
 גיסירדרֶעּביִא זיא יז ןּוא
 (ןַעּבעל סָאד) ןערָאװַעג 0

 םירצמ ּודבעיו .גי
 .לָארשי רעדניק יד / עילוצ
 ןעְבָאה םירצמ יִד ןּוא .גי

 לארי ינָב תֶא
 : ךרפּב
 .שןצ :

 ןעמייּברַא טזָאלַעג
 לָארשי רָעדניק יד

 | תא וררמיו .די

 םהייח
 השק הרבעב

 םיִנָבְְבּו רֶמְֹּב
 | הָדֹבֲע לֵב

 השב
 םתרבע לָּכ תא

 1 םֶהַב ּודבְע רֶׁשֲא

 .רֶעווש

 טרעטיּברַעֿפ ןעּבָאה ייז ןוא .די
 ןֶעּבֶעל רֶעייֵז -

 .טייּברַא ערָעווש ךרּוד

 ,לענעיצ טימ ןוא םהָעל טימ

 ןּוא טייּברַא ײלרָעלַא טימ

 ;רלעפ ןיא

 ,טייּברַא רֶעצנַאג רֶעייז טימ

 ייז .םימ ןַעּבָאה ייז סָאװ
 .רעװש טייּברַאעג רב

 םירצמ ןוֿפ גינעק רָעַד ןּוא .וט ףלמ רמאיו .וט
 טגָאזעג טָאה | םירצמ

 ,ןעמַאּבעה עשירוי יד ּוצ תר ה תדלימל

 | תַחאה םָׁש רֶׁשֲא
 הָרפְׁש

 רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןּוא ;הָו ץּופתינשה םֵׁשְו
 ,העּופ ו

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו .

 ןעֿפלַעה טעוו רהיא = תא כלב
 ,ןֶעיורֿפ עשידוי יד ןערָאּבעג תֹויְרבָעָה

 לה - שר רהיִא טלָאז םינ בָאָה לע
 הּוטשרו

 ,ןהוז א זיא סָאד ּביֹוא

 ענייֵא ןוֿפ ןעמָאנ רע עכלֶעוו
 הרפש זיא

 ןֶתיִאְ
 אּוה ןֵּב םִא

 ,ןֶעטיֹומ םהיֵא רהיִא טלָאז ותא ןתמהו

 ,א ,תומש .רי מלת

 אוה תַּב םִאְו

 מ |
 תדְלִיְמַח ,ןאָריִּתַ וי
 = שִסֹלֶאָה תא
 ושע אלו
 1 ְהיִלֲא רָבד רשו אַ

 םיִרְצִמ למ
 ןַעּבעל טזָאלַעג ןַעּבָאה ייז ןוא ;םיִדָליַה תא

 .רעדניק יד

 ,רעמבָאט ַא זיִא סָאד ּביֹוא ןּוא

 .ןַעּבֲעל סֶע לָאז

 ןַעּבָאה ןֶעמַאּבעה יד רֶעּבָא -זי
 טעטכריֿפעג \
 | טָאג ראפ

 ןָאהמעג טינ ןַעּבָאה יז ןוא

 םירצמ ןּוֿפ גינעק רעד יוו
 ,טרֶערעג יז ּוצ טָאה

 ,ןייחתו

 .ינש

 ָלמ אָרְקִיַו .חי םירצמ ןּֿפ גינֲעק
 םירְצִמ ןעֿפורעג טָאה א

 רעד ןּוא ,חי

 תדלימל

 .ןהל רֶמאֹיַו

 ןְתיִׂשֲע עמ

 הוה רבדה

 בש ל טזָאלֲעג טָאה רהיִא ןּוא :םיִדָליַה תא ,ןייחתו

 ןעמַאּבעה יד

 ;טגָאזעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא

 ןָאהטַעג רהיִא טָאה םּורָאװ

 ,ךַאז עזיד

 רעדניק יד
 ןעבָאה ןעמאבעה יד ןוא .ש| = | ,ן מאת פי

 טנָאזעג תדלימה
 :הערפ ּוצ יי הערפ לא

 י :
 עשירצמ יד יװ טינ לו ו םישנכ אל כ

 ןָיֿפ תיִרְִּמַה
 ;עשידוי יד ןֶענַעז 7 תירבעה
 גי: יש

 ,(:םנירֶערֶעּבעג ןָענע יז עו | הָנַח תויח יִּכ

 ַעמַאּבַעה יד רֶעדייֵא (זיִא) ןְהיֵלֲאאֹבָּתמְרִמּב
 יז ּוצ טמוק | ! תרמה

 :ןערָאּבַעג ןיוש יז ןַעּבָאה : : ודל

 םעטּוג טָאה טָאג ןוא יב םיִהֹלֶא בטייו כ
 ןָאהטעג קי

 5 - .ןעמַאּבעה יד טימ תדלימל
 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאר ןּוא :

 טרהעמרעפ םָעָה בֶריו
 ךיירלהאצ רהעז ןֶענֶעז ייז ןוא : דאמ ומצעיו
 .ןַערָאװַעג תה

 .ל"זר ןושלב תדלוי איה היח (}



 ןארי יכ יהיו .אכ

 תא תלמה

 ביל
 ;םיִּתִּב םֶהָל שעיו
 הערפ וציו .בכ

 מע לֵכְל

 רֶמאֵל

 דוליה ןֵּבַה לֵּכ
 והכילשת הָראיַה
 :ןּויַחְּת תַּבַה לֵכְ

 שיא כו .א
 יול תיֵּבִמ
 :יִוָל תַּב תא חיו

 הָשִאָה רַהֵּתַו ב
 ןָב דֵלֵּתַו
 ותא אְרתַו

 אּוה בֹומ יִּכ

 הָׁשלְׁש ּוהָנפְִַ
 : םיִחָרי

 דוע הלכי אלו ג

 ועפצַה
 0 לקו
 אָכְג בת
 הרמחתו

 תפזבּו רֵמְחַב

 הָּב םֶׂשָּתַו
 דליֵה תֶא

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעמַאּבעה יד לײװ ןּוא .אנ
 ,טָאג טָעטבריֿפעג ןַעּבָאה

 .('רָעזייה טכַאמָעג יז רֶע טָאה

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה הערפ ןּוא .בכ

 קלָאֿפ ןֲעצנַאג ןייז

 :יֹוזַא

 טרָעװ סָאװ ןהוז ןֶעדֶעי
 ,ןֶערָאּבַעג

 םּולֿפ ןיִא רהיִא טלָאז
 ,ןַעֿפרַאװנײרַא

 ןוא } !טלָאז רעטכָאמ ַעדֶעי
 .ןַעּבעל ןעזָאל רהיא

 ,ב
 ןַאמ א ןַעגנַאגַעג זיא סֶע ןּוא .א

 זיוה ס'יול ןוֿפ

 ס'יול ןָעמּונֲעג טָאה רֶע ןוא
 .רעמכָאמ א

 רעגנַאווש זיא יורפ יד ןּוא .ב
 ןערָאװעג

 ,ןהּוז ַא ןֶערָאּבעג טָאה יז ןּוא

 ,ןהָעְזֲעג םהיֵא טָאה יז זַא ןוא

 ,(?ןעש זיִא רֶע זַא

 ןֶעגרָאּברַעֿפ םהיא יז טָאה
 .ןַעמַאנָאמ יירד

 טינ רהֲעמ טָאה יז ןּוא .ג
 ,ןעגרָאּברַעֿפ םהיֵא טנָאקֲעג

 םהיֵא רַאֿפ ןעמּונעג טָאה יז ןוא

 ;םּוריּפַאּפ ןוֿפ לעמסַעק ַא
 רהָאְר |

 טּבעלקעגסיֹוא סֶע טָאה יז ןוא

 ,ךָעּפ טימ ןוא טלַאֿפסַא טימ

 ?נײרַא סָאד ןיא טָאה יז ןּוא
 טנעלעג

 = ,דניק סָאד

 ;רֶעדָא ; ןַעילימַאֿפ ץשידּוי יד טרהֲעמרעֿפ (}
 .מּוג (? .ןַערָאּבַעג םּוצ רַעזייה טכַאמַעג טָאה הערפ

 .ב ,א ,תומש

 ףוסב םֶׂשֶתַ
 + ראיה תפש לַע

 ותחא בצתתו .ד

 = קמ
 הְָדָל
 ;ול הֶׂשָעַ המ

 ה הע תַּב דֶרֵּתַו .ה

 ראיַה לע ץחרֶל

 תֹכְל ה ָהיֶתֹרֲעַנְו

 ראיה די לע
 הַבֵּתַה תֶא אָרָּתַו
 ףוסה ךותב

 ּהָתָמֲא תֶא חַלֹׁשִּתַו
 :הָחְק
 חַּתַפְּתַו הו
 דליה תא הארו

 הב רענ הנה

 ויִלע למת

 רֶמאֹּתַו

 ;הָזםיִרְבֶָהיְִַימ
 ןתחא רמאתו 3

 הערפ תַּב לא

 = לאה
 ףֶל תאר
 תֶקְניִמ השא
 .תֹירְבַָה ןמ
 ל קֶניִתו
 : דלה תֶא

 ןָאהטַעג (1

 טגעלַעג (םִע) טָאה יז ןּוא |
 ףליש סָאד ןיִא

 .םּולֿפ ןּופ גָערּב ן'ֿפיֹוא

 טָאה רַעטסֶעוװש ןייז ןּוא ,ד
 .טלעטשעג ךיז \
 ,ןעטייוו ןופ

 ןעסיוו ּוצ םּוא

 טעו םֶהיֵא טימ סָאװ
 .(!ןהָעשֲעג

 זיא רעטכָאט ס'הערּפ ןוא .ה
 ןעגנַאנֲעג רָעטנּורַא

 ,סּולפ ןיִא ךיז ןַעדָאּב

 ןהָעג ךעלדעמ ַערהיִא ןּוא

 ,סּולֿפ ןוֿפ גַערּב ם'פיוא

 .םָעד ןהָעורֲעד טָאה יז ןּוא
 ילטמסעק

 ףליש יד ןעשיווצ

 :רהיא טקישַעג טָאה יז ןּוא
 ,טסנעיד

 .ןעמּונֲעג סֶע טָאה יז ןּוא

 טנֲעֿפַעַעג (סַע) טָאה יז ןוא -ו

 ,דניק סָאד ןהָעזֲעג טָאה יז ןּוא

 רָעגידנענייו ַא זיא סָאד ןּוא
 .,עבַאנק

 .םהיא ףיוא ךיז טָאה יז ןּוא
 ,טמַערַאּברַע

 :טגָאזעג טָאה יז ןּוא

 'זיִא רעדניק עשידוי יד ןיֿפ
 .רֲעזיד

 !טָאה רָעטסָעווש ןייז ןּוא 3

 .טנָאזַעג

 :רַעטכָאמ ם'הערפ ּוצ

 ןהָעג ךיא לָאז
 ריד ןַעֿפור ןּוא

 יורפ ענירעגיֹז א

 ,ןעיורפ עשידוי יד ןּוֿפ

 ןעגיוז ריד רַאֿפ לָאז יז ןּוא

 ? דניק סָאד

 .ןַערֶעוו



 .דימלתהו הרומה תרות | = 6

 רעטכָאמ ם'חערפ ןיא .ח| 3 הָל רֶמאְּתַו .ח
 טגָאזעג רהיא וצ טָאה | הערפ

 ! הַעג | יכל

 זיִא ןָעְכדְעִמ םָאד ןּוא הָמְלַעָה ךלתו
 ןעגנַאגעג |
 רָעַטּומ יד ןָעַּפּורָעג טָאה יז ןוא | םִא תֶא אָרְקִּתַו

 .דניק םָעד ןוֿפ / : דליה

 רעטכָאט ס'הערפ ןּוא ,ט תב הָל רמאתו .ט
 :טנָאזעג רהיא ּוצ טָאה | הערפ

 ) דליה תֶא יִכיֵליֵה
 דניק םָעזיִד םהָענ |

 יי "יו הָז
 ,רימ רַאֿפ םהיִא גיז ןּוא יל ּוהקְניִהְו

 (ריד) ןֶעּבַעג לע ךיִא ןּוא ןהֶא ינאְו

 .ןיול .ןייד ףרכש תא

 עמו נַעג טָאה יֹורֿפ יד ןּוא דליה השאה ח חקתו
 דניק סָאד

 : והקינתו .ןֶגיֹוזעג םהיֵא טָאה יז ןּוא
 דליה לדנוו .י
 והאב
 הֹעְרַּפ תַבְל
 ןבְל הל יה
 השמ ומש אַרְִו

 זיא דניק סָאד זַא ןוא .י
 ,ןַערָאװַעג םיורג

 טכַארּבַעג םהיֵא יז טָאה

 ,רעטכָאט ם'הערּפ ּוצ

 רהיִא ייּכ ןַעווֲעג זיא רע ןּוא
 ; ןהוז א טָאשנא

 ןייז ןעפּורְע טָאה יז ןוא
 ,השמ ןעמָאנ

 :טגָאזַעג טָאה יז ליוו רמאתו

 : : 2 .== ל = רַעסַאװ םָעד ןוֿפ ןַעד םימה ןמ יִּכ
 ?םיֹורַא םהיא ךיא ּכָאה :והתישמ

 .ןֶעגיֹוצַעג "כי :

 .ישילש

 .אי םהה םימיּב יהיו .אי-

 געט ענֶעי
 ערָאװעג םיורג זיִא השמ

5 

 ןיא וע ;ג ויִא סע ןּוא

 2 תו  הָׁׂשֹמ לדו
 ויחֶא לֶא אציו

 םתִכְַּב אנ
 ארו

 צ ןעגנַאנַעגסיֹורַא זיא ןּוא
 די רֹּב ענייז

 ערַעווש ַערַעייז ןהָעזֲענּוצ ןּוא
 ,מיײּברַא

 ןהָעזֲעג רֶע טָאה

 ןַאמ רעשירצמ ַא

 .ב ,תומש

 רבע שיא הב
 = א
 הכו הֹּכ ןפיו .בי

 ׁשיִא יא ּכאְרַַ
 ירצפה תא ףיו

 מ ןעשידּוי ַא טגָאלש

 .רָעדיִרּב ַענייז ןוֿפ

 טָערנֶעוֲעג ךיז רֶע טָאה .בי
 רעה ןּוא ןיה

 ַא ןהָעֲעג טָאה רע זַא ןּוא
 ,אמינ זיִא שנעמ ןייק

 םָער ןעגָאלשרעד רֶע טָאה
 ירצמ

 ןעמלַאהֲעּב םהיא טָאה ןּוא
 .רמַאז ןיא |

 - והנמטיו

 גָאמ ןעמייווצ פא | 5 66 6 םיפ
 עשירוי ייווצ טהָעז ןוא נא נש הנה

 רַענעמ םירבע

 םיצנ

 עַׁשְרְל רמאיו

 ער ַּבַת הָמ
 | רֶמאֹּיַו ,די

 רש שיא ָךְָׂש יִמ
 ונילע טפשו
 ןגטלשרנת וצ ךימ וטסקנעד רמאהַתַאי : גרַהְלַה

 ןֶעגָאלשרָער טסָאה ּוד יװ גרה רֶׁשֲאַּכ

 ,ךיז (' ןעקנַאצ
 םּוצ טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 : ןעגידלוש
 ?רנײרֿפ ןייד וטסגָאלש םּורַאװ

 :טגָאזעג טָאה רֶענֶעי ןוא ,רי

 טכַאמָענ ךיד טָאה רֶעוו
 רעה ַא רַאֿפ

 וא רַעּביִא רעטביר ַא ןוא

 יל ? ירצמ םָעד ירצמה תא

 טעמכריפעג טָאה השמ ןּוא השמ ארייו
 5 צ+ 6 =

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 זיִא ךַאז יד ,(?רהַאווריפ
 .ןַערָאװַעג טסּואוועב

 טרָעהרָעד טָאה הערפ ןּוא .וט

 ;רֵבָּדַה עַדֹונ ןֵכֶא
 תֹערַּפ עמשיו .וט
 ,ךַאז עיד = הזה רֵכְּדַה תא

 (%טלֶאווָעג טָאה רע ןּוא | 7% הל ט שקביו
 5 .ץהשמ ןָעְגַאלשרָעד השמ

 ןעֿפָאלטנַא זיא השמ ןוא  הָׁשֹמ חרביו

 . ץהערּפ ןוֿפ הערפ ינפמ
 טצעועְּב ךיז טָאה רֶע ןוא ןיִדִמ ץְראַּב בׁשיו
 ןירמ רנַאל סָאד ןיִא = עזה
 ייב ןעסעעג זיא רע ןוא :רֶאְּבַה לע בשלו
 .םִענּורּב א - שא

 .טכּוזַעג (* .גיטביר (5 .ןעגעירק (1 =



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןידמ ןֵתֹכְלּו .וט
 תֹונַּב עבש

 ןוֿפ רעטסעירּפ רעד ןּוא .ּומ
 טַאהַעג טָאה ןידמ

 : רעטכַעט ןעּבעיז

 ןעמוקעג ןַענעז ייז ןּוא הנאבתו

 טּפַעשַעג ןַעּבָאה יז ןוא הָנְלְרִּתַ

 טכַאמֲעג לוֿפ ןַעּבָאה ייז ןּוא הָנאֶּלַמְתַ

 םיִטָהְרָה תֶא
 ןאצ תוקשַהְ

 י ןהיִבָא
 םיִערֲה ואביו זי

 ,ןענירקנערט יד

 ןופ ףָאש יד ןעקנירמּוצנָא |
 .רַעטָאֿפ רֶעייֵז

 = ןענעז ןעמריה יד ןּוא זי
 ןעמּוקעג

 ;ןַעּבעירטרַעֿפ יוז ןַעּבָאה ןּוא םּוׁשְרָניו

 28יֹוא זיִא השמ רַעֹּבֶא השמ םקיו

 ןענָאמשַעג += זה
 ןעֿפלָאהֲעג ייז טָאה רַע ןּוא ןעישויו

 ןעקנורמעגנָא טָאה רֶע ןּוא
 .ףָאש רֶעייז

 ןעמּוקעג ןֶענֲעז ייז ןוא .חי

 : םנאצ תֶא קשיו

 הָנאֹבָּתַ .תי

 היִבֲא לא לֶא
 רמאיו

 אב ןְָרַהְמ עודמ
 ; םֹויַה

 ,ןרכאתו שי

 ליה יִרְצִמ ׁשיִא
 םִעֹרָה דימ

 נָכ הָלָד הלם
 ;ןאֹצַה תֶא קשיו
 ויִתנְב לא מאיו .ב

 ,לַאוער רֶעטָאֿפ רֶעייז ּוצ

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 טנייה רהיֵא טייז םּורָאװ
 ? ןעמיקעג ךיג יוזא

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ,טיי

 זנוא טָאה ןַאמ רעשירצמ א
 טָעטערעג

 ,ןעטריה יד ןּוֿפ דנַאה רֶעד ןוֿפ

 זנוא רַאֿפ ךָאנ םָאה רֶע ןּוא
 טּפעשַעג

 .ףָאש יד ןַעקנורמַעגנָא ןּוא

 טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .כ
 :רָעטכָעמ ענייז ּוצ

 ?רֶע זיא ּואוו ןּוא ואו

 ? ןֶזָאלֲעגקַעוַא שיאח תֶא ןַאמ םָעד רהיא טָאה םּורַאװ ןתְבזע הז הַּמִל
 .,,םהיֵא טֿפּור יל ןָארק

 .טיורב ןֶעסֶע רֶע לָאז! : םֶתֶל לֵכאיו

 ?ניַא טָאה השמ ןּוא .אכ השמ לֵאֹויו .אכ
 = טמיטשעג

 םירצמ ָךֶלֶמ תמו

 ןתיִרּב תֶא

 ך .3 ,תומש

 .ןַאמ םָעד ייב (' ןֶעּביילּב וצ שיאה תֶא תֶבֶׁשְל

 ןייז ןעּבנגַעגּבָא טָאה רע עא הָרְּפִצ .תֶא ןתָיו
 .השמ רַאֿפ הרפצ רַעטכָאט : חשמל ו!תב

 ןערָאּבַעג טָאה יז ןּוא ,בכ ןב דלתו .בכ
 ,ןהּוז א ס

 ןייז ןַעֿפורעג טָאה רֶע או ומש תֶא אָרְקִיו
 ,םשרג ןַעמָאנ 'םשֹרג
 | 8 בי

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןַעד רַמֲא יִּכ

 ןַעווֲעג ךיִא ןיב רַערמַערֿפ א יִתייֵה רג

 יא = ּוהָירכנץֶא
 ורה

 םֶהָח םיִּבִרָה

 .רנַאל ןַערמַערֿפ א

 רעגנַאל רענעי ןיִא ןוא .גנ
 םייצ

 םירצמ ןּופ גינעק רעד זיא
 ,ןַעּברָאטשַעג

 ? לָארשי רָעדניק יד ןּוא
 טַעצֿפזעג ןַעּבָאה :
 ,טייּברַא רעד ןופ

 .ןֶעירשעג ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,(מָאג ּוצ)

 זיִא יירשֲעג רֶעייֵז ןוא
 ןעגנַאנַעגֿפױורַא

 לֵאָרְׂשִי יב ּוחנָאיו
 | חדבַָה ןמ
 וקו
 םתעוש לעת
 םיהלאה לא

 :הָרבָעַ ןמ

 םיִהְלֶא עַמְׁשִּיַו דכ
 תג תא
 םיהלֶא רו

 טָאג ּוצ

 - .טייּברַא רָעֹד ןוֿפ

 טרעהרעד טָאה טָאג ןּוא .דב

 | ,יירשעג .רֶעיז

 טנָאמרַעד ךיז טָאה טָאג ןּוא

 רנו ןייז ןָא

 ,םהרבַא טימ םהרבא תא

 קחצי קָחְצִי תֶא
 .בקעי ןּוא : בקש תֶאְ

 םיהלא אריו .הכ

 לארי נב תא

 יחל עדו

 !הָעוֲעג טָאה טָאג ןוא .הכ

 ,לֶארשי רעדניק יד

 (טכַארָעג טָאה טָאג ןוא
 .(ייז ןַעגָעוו)

 .טסּואועג (5 .ןַעציז (



 .דימלתהו הרומה תרוח

 יג

 טרָעטיֿפֶעג טָאה השמ ןּוא .א הָעֹר הָיָה השמו .א

 ?רָעגיוש ןייז ןופ ףָאש יד ונתח ורתי ןאצ תֶא

 ןידמ כ

 ןאצה תֶא גה
 רָּבְדַמַה רַחַא
 = אב"
 םיִהֹלֲאָה רה לא
 - :הָבְרח

 הוה ְהאָלַמאָרִיַו .ב
 וילא

 שא תַּבַלְּב
 הנה ףוחמ
 = אר
 הנפה הְִָּו
 שאב רעב

 לָּבֶאּוגְניֵ מַה
 השמ רֶמאַֹו
 ₪ הרכא
 ון צ

 הֶאְרֶאְו

 לדָּגַה הָארַּמַה תֶא

 1 א

 רַב אל עמ

 ' ;הָנֹּמַה

 הָוהְי ארו .ד

 תוארל רס יּב

 ,ורתי רַעטָאֿפ
 ,ןידמ ןּופ רָעטסעירּפ רעד

 טרהיֿפעגקֲעװַא טָאה רֶע ןּוא
 ףָאש יד

 ,עטסיוו יד רָעטניה

 ןָעמּוקָעג זיא רֶע ןּוא

 ,גרַאּב סטָאג ּוצ

 .ברח ןייק

 טָאה סֶעטָאג לָעגנֲע'נַא ןוא .ב
 ןעזיוועב ךיז

 םהיא ּוצ

 םַאלֿפ:רַעײֿפ ַא ןיִא

 .שוּבנרָאד ןעטימ ןופ

 ,ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא

 שּוּבנרָאד רעד סָאד

 ,רָעיײֿפ ןיִא טנֲערּב

 טרָעװ שּוּבנֲערָאד רעד ןּוא
 .טנֲערּברַעֿפ טינ

 :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ג

 (!ןהָעג ּוצ לָעװ ךיִא

 ןהָעְז לַעו ןּוא

 ,גנּוניישרַע עסיֹורג עזיר

 שוּבנרָאד רעד טרָעוו םּורַאו
 .טנערּברַעֿפ טינ

 ,ןהָעוֲעג טָאה טָאג ןּוא .ד

 ,ןֶעהָעזּוצ טהָעג רֶע סָאד

 םהיא ּוצ ןַעֿפורַעג טָאג טָאה םיהלא ולא ארקיו

 ָנְּפַה ָךֹוּתִמ
 רמאיו

 השמ השמ =

 שּוּבנֲערָאד ןָעמימ ןוֿפ

 :טגָאזֲעג טָאה ןּוא

 !השמ ,השמ

 - ןַערהֲעקּבָא ('

 .1 ,תומש

 רמאיו

 :יננה
 רמאיו .ה

 םִלֵה ברקת לא
 למ לש
 ךילגר לע

 םו קמה יכ

 דמוע הֵּתַא רֶׁשֲא

 יע
 זיִא ;אוה שדק תמדַא

 יי 1
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 נפ ה רו
 יִּבַהמ ארי יִּ
 : םיִהֹלֲאָה לֶא

 הָוהְי רֶמאּיַו 2

 יִתאָר ֹואָר
 ימע יִנָע תא

 םירצמב רשא

 םֶתקֲעַ תא

 יִתְמְ
 שני
 יתר יִּ
 : ויבאכמ תֶא

 וליִצַהְל דָרֶאְו .ה
 םִיַרְצִמ דַיִמ

 ;טגָנוַעג טָאה רֶע ןּוא

 .ךיא ןיּב ָאד

 ;טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא .ה

 {רֶעהַא טנַעהָאנ ּוצ טינ הָענ

 ךיש נייד ּבָארַא העיצ

 ,םיפ ענייד ןּוֿפ -

 ,טרָא רֶעֹד ןעד

 ,טסהָעטש ּוד ןַעכלָעװ ףיֹוא

 .דרָע עגילייה ַא

 ;טגָאזֲעג טָאה רֶע ןוא .ו

 ןייד ןוֿפ טָאג רעד ןיב ךיא
 ,רַעטָאֿפ

 ,םהרבַא ןּופ טָאג רעד

 קחצי ןוֿפ טָאג רעד

 .בקעי ןוֿפ טָאג רעד ןּוא

 ןעגרָאּברַעֿפ טָאה השמ ןּוא
 ,טכיועג ןייז

 מַעטכריֿפַעג טָאה רֶע לייוו
 ןעקיק ּוצ

 .טָאג ףיוא

 :םנָאזְעג טָאה טָאג ןּוא ד

 ןהָעזֲעג ּבָאה ךיִא

 קלָאֿפ ןיימ ןוֿפ רנֲעלֲע סָאד

 ,םירצמ ןיִא זיִא סָאװ

 יירשֲעג רָעייז ןּוא

 טרֶעהָעג ְךיִא ּבָאה

 ,רעקירד ַענייז ןופ

 סייוו ךיִא ןעד

 .ןעדייל ענווז

 ןֶעגנַאגַעגּבָארַא ןיּב ךיא ןּוא .ח
 ןֶעטָער ּוצ םהיא

 דנַאה ם'םירצמ ןוֿפ



 ותלעהלו
 אוהה ץֶרֶאָה ןמ
 הָבוט ץְרֶא לֶא

 ץֶרֶא לא
 שָבְּו בָלָח תב
 םוקמ לֶא

 יתחהו יִנָעְנְבה

 יזרפהְ יִראָהְ
 : יסּוביהְו יוחהו
 .התעו מ
 ינב תקעצ הנה

 | לארי |
 | יִלא חַאַּב

 ותיאר םנו
 ץחלה תֶא

 םירצמ רֶׁשֲא

 ; םתא תל

 הֵכל הָתְעְו .י

 רַפלאַַַּלׁשֶאְו
 מע תֶא אֵצֹוהְו
 לארי ינב

 ;םיִרְצּמִמ

 הָשֹמ רֶמאֹיַו

 םיִהלֲאָה לֶא
 יָא מ
 הֹערַּפ לֶא ְךֶלֶא יִּ
 איִצֹוא יִכו

 לֵאָרׂשי נב תֶא
 : םירצממ

 .אי

 .ןעגנײרבֿפֹורַא (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 (1 ןָעמהָענוצסיורַא םהיא ןוא

 דנַאל םָענֶעי .ןוֿפ

 םעטיירּב ןּוא סָעמּוג ַא ןיא
 ,דנַאל

 דנַאל ַא ןיִא

 ,גינָאה ןּוא ךלימ טסילֿפ סָאװ

 םרָא םָעד יא

 ,יתח ןּוא ינענּכ ןוֿפ

 ,יזרפ ןּוא ירמא

 | .יסּובי ןּוא יוח

 ,םציא ןּוא ,ט

 יד ןּוֿפ יירשֲעג סָאד זיא
 = לָא-שי רעדניק

 ,רימ ּוצ ןַעמּוקֲעג

 . ןהָעוֲעג ךיוא ּבָאה ךיִא ןּוא

 ,גנּוקירדַעּב יד

 םירצמ יד רֶעכלַעװ טימ

 ,הָלג טציִא ןּוא -י

 ,הערפ ּוצ ןעקיש ךיד לָעו ךיִא

 קלָאֿפ ןיימ סיֹורַא רהיפ ןּוא

 לָארשי רעדניק יד

 .םירצמ ןוֿפ

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא ,אי

 : םָאְנ ּוצ

 ,ךיא ןיב רֶעו

 ,'הערּפ ּוצ ןהעג לֶאז ךיִא סָאד

 ?םיֹורַא לָאז ךיִא סָאד ןּוא
 ןערהיפ

 לָארשי רעדניק יד

 .םירצמ ןיֿפ

 : הזה רהה לַע |

 השמ רמאיו .גי |

 םיִהלֲאָהלֶא |
 אָב יא ה

 םֶכיִתֹובֲא והלא |

 םֶכיִלֶא ינחלש |

 יל ורמָאו | .ייז ןעקירד

 9 - ג ,תומש

 :טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא .בי רֶמאֹּיַו .בי

 ָּכִע הָיְהֶא יִּב
 תֹואָה ָךֶל הזו
 :טקישעג ךיד ּבָאה ךיא זַא ךיִתְחַלְׁש בָא יב

 סָאד םיֹורַא טסרהיפ יד ןָעוװ םָעה תא ףאיצוהב
 קלָאֿפ

 םיַרצִּמִמ

 א ןּודבַעַּת
 מחלה

 ;ריד טימ ןייז לוו ךיא לייוו

 ,ןעבייצ סָאד וטסָאה טָא ןּוא

 ,םירצמ ןוֿפ

 טָאג ןענעיד רהיא םָעוו

 .גרַאּב ןעזיד ףיֹוא

 טגָאזֲעג טָאה השמ ןּוא ,גי

 ;טָאג ּוצ
 םּוק ךיִא ,הָעֹז

 ,לָארשי רעדניק יד וצ = לארשי יִנָּב לא

 : ןַעגָאז יז לָעוו ךיא ןוא םֶהָל יתרמו

 ןָעְרָעמלָע עְרעייִאְוופטֶטגרְעד | םכיתובא יהלא

 ,ךייַא וצ טקישעג ךימ טָאה

 :ןַעגָאז רימ יז ןָעלָעו

 מש המ

 : םֶהָלֵא רַמֹא הַמ

 םיִֹלֶא רמו .די

 ? ןַעמָאנ ןייז זיא יוו

 ?ןעגָאז ייז ךיא לָאז סָאװ

 טגָאזעג טָאג טָאה .די

 :השמ ּוצ השמ לא

 :היהא רשא היהא היהא רו שא היהא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ןעגָאז וטסלָאז יֹוזַא רמאת ה

 :לָארשי רעדניק יד ּוצ לֵאְרׂשִי יִנְְל

 (ןייז לָעוװ ךיִא) היהא היהא

 : םֶכיֵלֲא ינחְלש

 = דוע רמאיו .ומ

 םיהלא |
 " .חשמ לא

 .טקישעג ךייַא ּוצ ךימ טָאה

 רָעדיװ םָאה טָאג ןּוא .וט

 טגָאזַעג

 + השמ ּוצ



 .דימלתהו הרומח תרות 10

 = ןעגָאז ּוטסלָאז יֹוזַא רמאת הכ

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לא

 ַערֶעייֵא ןוֿפ טָאג רע ,טָאג ֶכיִתֲֹאיַלֶא הוהי
 ,ןערֶעטלֶע

 םֶהָרבַא ית
 ב

 :לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 ,םהרבַא ןּופ טָאג

 קחצי ןופ םָאג קחצי יהלא

 ,בקעי ןוֿפ טָאג ןּוא

 .ךייָא ּוצ טקישעג ךימ טָאה

 ןעמָאנ ןיימ זיא .םעזיר
 - ל
 גיּביֵא ףיוא .קעֶל יִמָׁש הֶז
 טרָאװקנַעד ןיימזיא סָעזיד ןּוא ירכז הז

 .טבָטלשְעג ּוצ טכעלשֶעג ןופ ; רד רדל

 .ישימח |
 לֲעמַאורָעֿפ ןוא הַעג ופ | ָּתִפַמֲאְו ְךֶל .וט
 לארשי ינקז תא
 םְלֵא תְרַמָא
 ץרֶעייֵא ןופ טָאג רעד ,טָאג םכיֵתֹבֲא יא הוה

 ,ןערֶעמלֶע
 ,רימ ּוצ ןְעזיוֲעּב ךיז טָאה לא הארנ
 םֶהְרְבא יהל

 בקעיו קחי

 לָארשי ןוֿפ ץטסָעמלט יר

 :ייז גָאז ןּוא

 ,םהרבַא ןוֿפ טָאג רָעד
 ּבקעי ןוא קחצי

 :גידנעגָאז .רֶמאֵל

 -ךייא ןֶענֶעוו טכאדע ּבָאה ךיִא םכתא ג יּתְדִקַּפ דקפ

 זיִא םָאװ סָאד ןֶעגָעוו ןוא | םכל יושעה תאו
/ 

 : הקזח דוב אלו |

 | א שו ןָאהמַעג ךייַא ;םירְצִמַּ

 :טגָאזֲעג ּבָאה ךיִא ןּוא זי רמאו .זי

 ןערהיֿפסיֹורַא ךייַא לָעוװ ךיִא םכתא הָלֲעַא

 | םירצמ ןיִא (= רנֲעלֶע םָעד ןופ םיִרצִמ ינְַמ

 דנַאל סָאד ןיא ץרא לא

 יתָחַהְ נענה
 יִצַּפַחְו ירמָאָהו
 יסּוביהְו יוחהו

 ַא ןיִא ץרא לֶא
 .גינָאה ןּוא ךלימ טסילֿפ סָאװ : שבו בֵלֲח תַבז

 ,יתח ןּוא ינענּכ ןּוֿפ

 יזרפ ןּוא ידמא

 ,יסּובי
 דנַאל א

 ןוא יוח

 רנ

 .ןייפ 1

 הזה םעה ןח תא |

 .ג ,תומש

 | ןערָעה ןעלַעװ יז ןוא .חי ךלקל ועמשו .חי
 ,עמיטש ייד 06 2

 ,ןַעמּוק טסָעװ ּוד ןּוא תאבו

 ו ןופ עטסֶעטלַע יד ןוא יד לֵאָרְׂשי ינקזו הֵּתַא
 ארשי

 ,םירצמ ןוֿפ גינעק םּוצ םִיִרְצִמ ֶלֶמ ל לא

 ויָלא םֶּתְרַמֲאַו

 יחל הוה
 %%-| +5פפ

 : ןַעגָאז םהיִא טלָאז רהיֵא ןוא

 םירבע יד ןּופ טָאג רעד ,טָאג

 ּנילע הר
 אָנ הָבָלִג הָּת
 ימי שלש ר
 רב
 ָחּבזְנ
 : וניהלא הוהיל

 יתעדי יִנָאְו .טי

 סירצמ ןוֿפ גינעק רעד זָא| לכל ה אל יִּ
 (?ןעזָאל םינ ךייא טעו = | םירצמ למ

 ,ןהענ
 רעקרַאמש ַא טימ טינ ביוא

 .רנַאה

 ?סיֹוא לָעװ ךיא ןּוא .כ
 דנַאה ןיימ (* ןעקערטש

 .זנוא וצ (:ןעזיוועּב ךיז טָאה

 ןהָעגךָאד רימ ןעלַעװ טציא ןוא

 . גנַאג גָעמ יירד ןּוֿפ גָעוװ א

 עטסיװ רֶעד ןיא

 ןעגניירּב ןָעְלָעוו רימ ןּוא
 רַעֿפּפָא

 .טָאג רָעזנּוא טָאג ּוצ

 | סײװ ךיִא ןוא .טי

 ףלֲחל

 : ידי תֶא יתחלשו .כ

 םירצמ ןענָאלש לו ךיִא ןוא םירצמ תא יִתיֵּכִהְו |

 ,רָעדנּואװ ץניימ ָעלַא טימ יִתאְלְִ לכ |

 ןעכַאמ לָעװ ךיא ַעְכלֶעו השעא רֶׁשֲא

 םהיֵא ןַעשיװצ ֹוָּבְרקִּב

 |  םָערכָאנ ןּוא ןכ ירחאו !

 .(' ןֶעזָאליֹרַא ךייִא רָעטָעו  !םֶכְתֶא חלש |
 ןַעּבעג לָעוו ךיא ןּוא .אכ יִּתַתְ .אב |

 = קלָאֿפ םֶעַויִר טסנּג

 227 28 - ,םירצמ ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיא םירצמ יניעְּב

 .ןטקיש (- .ןַעּבעג 65 .ןעֿפָארטַעג (

 .ןעקישסיורַא (+



 יה
 ןוכלת יִּ
 : םקיר ּוכְלָת אל

 השא הלא .בכ

 ָּתְנׁשִמ
 הָתיִּב תרגִמּ
 סב יל
 בה יל
 תולמָש

 םּתִמָשְ

 םֶכיְֵּ לע

 םכיתְנּב לעו

 :םירצמ תא םהלצנו
5 %?:7% 

 הָשמ ןַעַיַו .א
 |  רֶמאֹי
 יל ּונִמֲאַי אל הי
 יִלְקְּב ּועְמְׁשִי אלו
 - ןחמאי יַּב
 ָךיֶלֵא הֵאְרִנ אל

 ;הָוהְי
 הָוהְיויִלֲארְמאיו ב

 ףדיב 'ק הז המ חזמ

 ;הֵּטַמ רֶמאּיַו
 | מאיו /

 הא לע
 הָצרַא והכלשיו

 שחנל \ יה
 ב- צ

 :וינפמ השמ סנו

 הרומה תרות

 ,ןייז עוו

 ,ןהָעג טָעוו רהיא זַא

 מימ ןְהָעג טינ רהיא טָעוו
 :  ןעגידְעל

 | .ןֶעמעּב םָעוװ יֹורֿפ ַערֶעי .בכ

 ןירַאּבכַאנ רהיֵא ןוֿפ

 זיוה רחיא ןופ ןּוא
 ןירָעניואוונייא

 ןעבאז .ַענרַעּבליו

 ןַעבַאז ענַעדלָאג ןוא

 ,רַעריילק ןּוא

 ןֶעגַעל (סָאד) טָעוו רחיא ןּוא

 ןהיז ַערֲעייֵא ףיֹוא

 .דימלתהו

  ,רעטכַעמ ערָעְיי8ַא ףיוא ןּוא
 ןעבַאמ רַעֲעַל טָעוו רהיֵא ןּוא

 .םירצמ

 ד

 טרָעֿפטנַעעג טָאה השמ ןּוא .א

 :טגָאוַעג טָאה רע ןוא

 רימ ךָאד ןֶעלֲעוו ייז רֶעּבֶא
 ,ןעביולג טינ

 ןערעהוצ םינ ןָעלָעו יז ןוא
 ,עמיטש ןיימ

 : ןעגָאז ןעלַעוו יז ןעד

 םינ ריד ּוצ ךיז טָאה טָאג
 .ןַעזיווֲעּב

 היא ּוצ טָאה טָאג ןּוא .ב
 ;טנָאזַעג

 ?רנַאה ןייד ןיא סָאד זיִא סָאװ

 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא
 .ןעקַעמש ַא

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .ג

 ;דרֶע רעד ּוצ םהיא ףרַאװ

 ןעֿפרָאװַעג םהיֵא טָאה רָע ןוא
 ,ררע רֶעד ּוצ

 ,גנַאלש ַא ןַערָאװעג זיא סֶע ןּוא

 ןעֿפָאלטנַא זיא השמ ןּוא
 : טכיזעגנַא רהיא ןוֿפ

 'הוחי רמאיו .ר

 השמ לא

 הדי חלש

 ובָנזּב זחאו

 ודי חלש

 וב קחי

 :ופָכְב הָטַמְל יחי
 וניִמַאי ןַעַמְל .ה
 הוהי ָךיֶלֲא הֵאְרניִכ

 םתבֲא יהלא

 םהְרבֲא יתלָא
98 988 

96 664 

 ןוא | ל ה מ
 דוע

 די אָנ אֵבָה

 11 .ד ,ג ,תומש

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .ד

 : השמ ּוצ

 דנַאה ןייד םיֹוא קערטש

 .קָע ןרַאֿפ רחיא םהָענ ןּוא

 טקַערטשַעגסיֹוא טָאה רָע ןּוא
 דנַאה ןייז

 ,ןַעמּונֲעגנָא יז טָאה רֶע ןּוא

 ַא ראו זיִא םָע ןּוא
 .דנַאה ןייז ןיא ןעקעטש

 ןעביולג ןעלָאז ויז םּוא ,ה

 ןֶעזיוועּב ךיז טָאה טָאג סָאד
 !ריד ּוצ

 ; ןערעטלע טרָעייז ןוֿפ ט

 ,םהרבַא

 4% ג

 םהיִא ּוצ טָאה טָאג
 :טגָאזַעג רעדיװ

 דנַאה ןייד ךָאד (! גַעל

 .,םיוש ןייד ןיא ףקיחב

 דנַאה יז נעל טָאה רֶע ןּוא ודי אביו

 יש יז יא לקיחב
 ,ןָעמּונָעגסיורא יז טָאה רֶע ןוא ּהאיצויו

 ,גיצערק זיא דנַאה ןייז ןיא תערצמ ודי הנה

 .טְקֲערעּב יינש םימ יוו לש

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא -ז רמאיו .ז ,

 ְךֶדָי בֵׁשֲה
 ךקיח לא

 ודי בש |
 -ֹוקיִח לֶא |
 האיצויו |

 וקיחמ
 הֵבָׁש הֵּנִהְ
 ֹורְָׂבִּ

 גניירב (

 דנַאה ןייד קירּוצ גַעל

 .םיוש ןייד ןיא

 טגעלעגקירוצ טָאה רֶע ןּוא
 דנַאה ןייז

 ,םיוש ןייז ןיִא

 ןעמּונַעגסיורַא יז טָאה רֶע ןוא

 ,םיֹוׁש ןייז ןוֿפ

 ןַערָאװעגקירּוצ זיא יז ןּוא

 .(9 בוול ןייז יו

 ב שיילפ (2
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 . ןייז טָעוו .ה היהְו .ח

 םינ ריד ןֶעלָעוו יז בייא = ףל ונימאי אל םִא
 ,ןַעּביֹולג

 ןערעה טינ ןעלֶעוװ יז ןוא ועמשי אלו

 עשר ןופ עמיטש יד ףיֹוא .ןושאְרַה תאָה לקל

 ןעביולג יז ןָעְלעוו ונימאהו

 םָעד ןופ עמיטש יד ףיוא ;ןורחאה תאה לקל
 .ןעכייצ רַעדנַא הא רצ
 ,ןייז טָעװ םִע ןּוא .ט הִיַהְו ט

 ניִמאָי אל םא

 תותאה .ינשל םַּג
  הֶּלִאָה |

 הלל כל ןועמשי אלו

 תק
 ראיה יִמיִממ
 השבח ָה הכו

 םִיַּכַה יָה
 ןעמהענ טסעוו ּוד סָאװ} = 15 חל "שא

 ,םּולֿפ ןוֿפ ראיה |

 .םינעקירמ רָעד ףיוא טולג ;תַשָּבִּב םֶדל ויה
 ,{לֶא השמ רמאיו < :

 הוה

 ןעּביולג טינ ןְעלֶעוו ייז ביוא

 ,סנעכייצ ץדויב יד ייּב ךווא

 ןערעהּוצ טינ ןֶעלָעוו ייז ןּוא
 ,טמיטש ןייד

 ןעמהָענ ּוטסלָאז

 סּולֿפ ןּוֿפ רָעסַאו

 יד ףיֹוא ןעסעיגסיוא ןּוא
 ;םינעקירט

 ,רַעסַאװ סָאד ןֶערָעװ םָעוו

 טגָאזֲעג טָאה השמ |
 ;םָאג ּוצ

 !ררֲעה ןיימ ,ַעמיּב | ' ינדא יּב

 םיִרְבִּד שיא אל
 ,(רֶענדָעְר ןייק טינ ןיב יא :

 | יכנא

 ,(?ןרָעטסַעג ןופ טינ לומתמ םַג

 ,ןרָעטסָעְגרָאפ ןּוֿפ טינ | | םשֶלַשמ םג

 טסדער ּוד טניז ןופ םינ ךייא | ףרבד זאמ םּג

 ,רָענעיד ןייד ּוצ ְךָדְבַע לא

 (*רֶעגידנּומרָעװש ַא םורָאװ הפ רבכ יכ

 .ךיא ןיּב רֶעגיגנּוצרַעווש ַא ןוא 1 יִבנא ןושל דבְכְו

 ןָעמבָענ (* .רָעמרָעו ןופ ןַאמ ַא 6
 .רעלמַאמש ַא -- ליֹומ ן'ֿפיֹוא

 רָעווש (* .

 .ד ,תומש

 ויָלֵאהָוהירְמאֹיַנאי

 םדֶאָל הָּפ םָׂש יִמ
 םֶּלִא םושי יִמ לא

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .אי
 ; םהיַא ּוצ

 ליומ א טבַאמָעג טָאה רֶעוו
 ,ןעשנעמ סער

 = םוטש טכַאמ רָע רָעדֶא

 ,ּביֹומ רֶעדָא שרח וא

 גידֲעהעז רַערָא חּקִפ וא

 2 ?דנילּב רֶערָא רוע וא

 !טָאג ,ךיא ךָאד : הָוהְי יִכנַא אלה

 .,הָעג טציִא ןוא בי  ְךֶל הֵּתַעַו .בי

 טימ ןייז לָעװ ךיִא ןּוא ךיפסע היהאיכנאו
 לוומ ןַײר = 776/ א; : ₪

 ןענרהעל ךיד לָעװ ךיא ןּוא ָךיִתיִרֹוהְו <

 .ןֶערער טסלָאז ּוד סָאװ :רָּבדּת רֶׁשֲא

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןוא .גי רֶמאַֹּו ,גי

 ! ררֲעה ןיימ ,עמיּב | נא יב
 ךָאד קיש אנ חלש

 .ןעקיש טסו ּוד ןָעמעוו ךרוד , : ֶלשִּת יב

 טָאה ןרָאצ סטָאנ ןּוא .די | 11% ףא רחיו .די
 .,,השמ ןֶענֲעג טנֲערּבעג השמב

 :טנָאַעג טָאה רֶע וא |  רֶמאּי

 עב יי ןהפ אָ אה אלה
 ,יול רַעד יולה

 .,סייוו ְךיִא יתעדי
 + ןח

 אּוה רבי רב יִּ
 אצי אּוה הנה םַגְו

 ְָתאֶרְקִל
 | אד

 ,ןָעדָעְר טָעוװ רֶע זַא

 = םיֹורַא ךיוא רֶע טהֲעג םָא ןּוא

 ,ריד ןַעגעקמנַא

 ,ןהָעז ךיד טָעוװ רֶע זַא ןּוא

 : וּבלּב חמשו ןעיײרֿפרער ךיז רֶע טָעוו
 .ןַעצרַאה ןיא 0 דדנ

 וילא תְרְבְדְו ומ ןַערַער טסָעוו ּודי ןוא ,וט
 ,םהיא ּוצ

 רעטרעװו יד ןֶעגַעל טסו ןוא | פי ךבָדַה תֶאָּתְמַׂשְ
 ,לוומ | ןייז ןיא \ויפב

 ןייז לָעװ ְךיִא ןוא *' הָיְהִא יִכֹנאְו
 ליֹומ ןייד טימ ךיִפ םִע סע



 .רימלתהו הרומה תרות

 והיפ םִעְו

 םֶכְתֶא יִתיִרֹוהְ
 : ןושעת רֶׁשֲא תֶא
 .ומ ָךל אוה רבו זמ

 ,ליומ ןייז טימ ןּוא

 ,ןענרהעל ךייַא לָעוװ ךיא ןּוא

 .ןָאהמ טלָאז רהיִא סָאװ

 ןערער םָעוװ רֶע ןּוא
 ריד רַאֿפ \

 ,קלָאֿפ םוצ םעה לא
= 7 

 :ןייז יֹוזַא טעו םִע ןוא היהו
? 3 7 

 ןייז ריד רַאֿפ םָעוו רע
 ליומ םלַא

 םהיֵא רַאֿפ טסָעוװ ּוד ןּוא
 .(! טָאג םלַא ןייז

 הֵפָל ָךְל הֶיְהִי אּוה

 ול היהת הָּתַאְו

 |: םיהלאל
 הֶּזַה הטמה תֶאְו .זי

 יב חֵת
 וב השעת רשא

 ; תתאַה תא

 ןעקעטש ןעזיד ןּוא .זי

 ןייד ןיא ןעמהָענ ּוטסלָאז
 ,דנַאה

 עוו טימ ןעבַאמ טסעװ ּוד ןעכלֶע

 .םנֲעבייצ יד

 .יש ש
 ןעגנַאגֲעג זיא השמ ןּוא .חי השמ ליו חי

 ;קירוצ ךיז טָאה רֶע ןוא בשיו
 םר הע !קעג / . ד ןצה

 | 5 ,רתי רַעטָאֿפרעגיװש ןייז ּוצ ונתח רתי לא

 :טנָאזעג םהיא וצ טָאה רָע ןּוא ול רמאיו

 ןהעג ךָאד לָעוװ ךיא אֵנ הָכְלא

 ;קירוצ ךימ לָעװ ךיא ןוא הבושאו
 ןָעְרהְעק ---
 ' "  ,רָעדירּב ץניימ ּוצ יחא לא

 ,םירצמ ןיא ןענַעז עכלעו םיִרֵצְמִּב רֶׁשֲא

 ןהָעְז לַעו ךיִא ןוא הָאראְו

 .ךָאנ ןַעּבעל יוז ּוצ םייח םֶדֹועַה

 טגָאזעג טָאה ורתי ןּוא השמל ורתי רֶמאַֹּ

 1 םולָשל ףל

 הוחי רמי טי

 ןידִמְּב שמ לֶא
 םִיְִצִמ בש ךל

 ; השמ ּוצ
 .ןערעירֿפ ןיא הָעג

 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא .טי

 :ןירמ ןיִא | השמ ּוצ

 ןייק קירּוצ ךיז רהֲעַק ,הָעג
 ,םירצמ

 .טָאג טָאטשנַא (1

 18 .ד ,תומש

 ןֶעּברָאטשעג נע פע םּרָאװ םיִׁשְנֲאֲהלַּכּותְמיִּכ <
 תֶא םישקבמה ,ןעשנֶעמ לא

 .(:עלֶעעז ןייר ןעכוז עכלֶעוו 7 -
 :ָךָשפנ

 השמ חקיו .כ

 ןייז .וינב תֶאְוותשאתא

 טואלע יז טָאה רֶע ןּוא רמחה לע םֶבְּכרִּיַ
 ,לָעוַע ץֿפיֹוא ןעמייר

 ;קירוצ ךיז טָאה רֶע ןּוא
 .םירצמ ןייק טרהָעקֲעג |

 ןֶעמּונֲעג טָאה השמ ןּוא .ב

 ןהיז ענייז ןּוא .יורפ

 םיִרְצִמ הצראבשיו
 ןֶעמּונַעג טָאה "השמ ןּוא השמ חקיו

 ןעקעטש ןעבילטעג םָעֹד םיהלאה הטמ תא

 .דנַאה ןייז ןיִא | , ודיב

 טגָאועג טָאה טָאג ןוא ,אכ הָוהי רמאיו .

 : השמ ּוצ השמ לא

 ןיק קירוצ טסהַענ יד ןעװו = בוטל כל
 ,םירצמ | המירצמ

 ,ןעבייצשרערנּואוו עלא הָעַז םיִתפפַה לָּכ | האר

 טגֶעלַעג גָאה ךיא עכלעוו ךְדיִב יתמש רשא
 ,דנַאה ןייד ןיא

 ןעכַאמ יז טסלָאז ּוד ןוא הערפִנפלתיׂשעַו
 ,הערפ רַאֿפ

 ןעכַאמ טרַאה לַעוו ךיא רֶעּבָא זחא יִנָ
 וּבִל תא

 חַלָשָי אלו
 : םעה תא

 ןעגָאז טסלָאז ּוד ןּוא .בכ | לֶא ָתֶרַכָאְו .בכ
 : הערפ ּוצ | הערפ

 הָוהְי רַמָא הֹּכ

 לארי יִרכְב יִנּ

 היל רַמאָו .גכ

 ִנְּב תֶא חַלָש
 ינדבעיו
 טינ רָעֹּבֶא טסָאה וד ןּוא וחְלַׁשְל ןאַמְּתַו
 ,יָעקישסיֹורַא םהיִא טלָאװעג רוודצ

 .ןעטיוט ךיר ןעליוו 6

 ץראה ןייז

 ןעקישסיורא םינ טָעוו רע ןּוא

 .קלָאֿפ סָאד

 : טָאג טגָאזעג טָאה יֹוזַא

 ןהיז רֶענערָאּבעג;טשרִע ןיימ ;
 .לארשי זיא

 טגָאזַעג ריר ּבָאה ךיא ןוא .גכ

 ,ןהוז ןיימ סיֹורַא קיש

 ,ןענעיד רימ לָאז רֶע ןוא
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 ךיִא גָאלש םוראד = גרה יִכנֲא הנה

 י ב תא
 ףרדב יהיו .ד יו או ּף כ

 .ןהוז םָענֶערָאּבַעג;טשרַע ןייד

 ןָעווָעג זיא סע ןּוא
 גָעו ןיֿפיוא

 ,זיוהמכַאנ ןיא ןולמב
 א +=

 ןַעֿפָארטַעג טָאג םהיא םָאה הֹוהי והשנפיו
 לשר: יז ;} יח

 םהיא טלָאװעג םאה ןוא
 .(*ןעטיוט

 ןעמּונעג טָאה הרפצ ןּוא ,חכ
 רעסעמ?ןיימש ַא

 ןעטינשַענּבָא טָאה יז

 :ותימה שקביו
 רצ הרפצחקתו .הכ

 תֹרֵבְּתַו
 הָנָב תְַָע תא
 יל גַת
 = רמאתו
 םיִמָד ןֵתח ִּ

 ןוא

 ןהּוז רהיִא ןוֿפ טיֹוהרָאֿפ יד

 ּוצ טנעלַעגוצ טָאה יז ןוא
 ,סיֿפ ענייז

 :טגָאזעג טָאה יז ןוא

 (?רעטּבעילרַעֿפ:טּולּב ַא ןֶעד |
 .רימ ּוד טזיּב | :יל התא

 אלא שרו
 :טגָאועג יז טָאה ןַאד הרמא זא

 .דימלתהו הרומה תרות

 הוהי רמא הַּכ

 רעטּבעילרַעֿפטּולּב א םימד ןתח

 .(רימ ּומזיב) גנודיינשַעּב ןוֿפ ; תלומל

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןוא יכ הָוהְי רמאיו .זב

 : ןרהַא ּוצ ןר הא לא

 השמ ןַעגעקטנַא הָע השמ תאָרְקְ הל
 .עטסיוו רעד ןיא הֶרָּבְִּמַה

 ,ןַעגנַאנעג זיא רֶע ןּוא ףליו

 - טנֶעגענעּב םהיֵא טָאה רֶע ןּוא והשנפיו

 ,גרַאּב ןעבילטעג םייב םיהלאה רַהְּ
 .מסּוקעג םהיא טָאה רֶע ןּוא ;ול קשיו

 . טלהעצרעד טָאה השמ ןּוא ,חנ הֶׂשֹמ דו .חב
 ןרהַא ּוצ ןרחאל

 ,סָעטֶאְג רָעמרְעוו עלא הָוהְי ירבד לַּכ תא

 .גרַעּבנימש פ"ע  .ןהּוז ןייז ןעטינשעּב טינ טָאה
 טיינֲעּב ךיא ּבָאה הלימ יד ןוֿפ טּולּב יד ךרּוד (?
 .דנּוּבסנֲעּבעיל םַעד

 :רָבִדִמּב 7 וחיו : רָע לייוו ןֶערָאװעג קנַארק קרַאטש זיִא השמ (1 ' ררדב יכ ןנזחיו =
 הערפ רֶמאַּו .ב |

 .ה ,ד ,תומש

 ,טקישעג םהיא טָאה רַעכלַעו וחלש רשא

 סנעכייצ עלא ןוא = תתאה לַּכ תאו

 / םהיא טָאה רָע םָאװ : והוצ רשא
 ןָעכַאמ ּוצ) ןָעלהַאּפְעְּב | : 0
 ןענַעז ןרהא ןוא השמ וא .טב) שמ לו .טכ

 ןַעגנַאגעג = רהאו

 טלַעמַאורַעֿפ ןֶעּבָאה יז א ופסאיו

 עטסָעמלע עלא ינקז לַּכ תא

 ;לֵאָרׂשִי ינב

 טדערעג טָאה ןרהַא ןּוא ף ןרחא רֶּבַדָיַו :
 ,רַעמרָעװ עלא םיִרֵבּדַה לַּכ תֶא

 הוהי רֵּבִד רֶׁשֲא
 = לֶא 0

 .לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 טדֲערֲעג טָאה טָאג סָאװ
 ,השמ ּוצ

 יד טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא
 א יד ןיִא םנָבייצ

 . קלָאֿפ ןוֿפ
 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא .אֹל

 ,טביולנענ |
 טרעהעג ןַעּבָאה יז ןּוא

 ָאמרַעד ךיז טָאה טָאג סָאד

 ,לָארשי רָעדניק יד ןָא

 ןהָעְזֲעג טָאה רַע סָאד ןּוא
 ,רנֲעלֲע רֶעייז

66 ' 4 

 םָעה ןמאיו .אל

 ועמשיו
 הוה דקפ יּב

 ֵאָרְׂשִי יַנְּב תֶא
 הנע תֶא הָאָר יִכְ

 טניינַעג ךיז ןַעּבָאה יז ןּוא ודקיו |

 .טקוּבעג ךיז ןַעּבָאה יז ןוא : ווחתשיו |

 ,ה .יעיבש

 םָעדכָאנ ןּוא .א רחא] .א

 ןרהַא ןּוא השמ ןַעמּוקֲעג זיא ןרחאו השמ ואב

 יצ טנא ןָעּכָאה יז ןּוא הערפ לא ורמאיו
 + הערפ

 ,טָאג טנָאזָעג טָאה יֹוזַא

 :לָארשי ןוֿפ טָאג רעד

 קלָאֿפ ןיימ סיֹורַא קיש

 רַאֿפ ןַערעיײֿפ ןעלָאז ייז ןּוא +
 .עמסיוו רעד ןיִא רימ

 :טגָאוַעג טָאה הערפ ןּוא .ב

 לֵאָרׂשִי יהלא

 ימע תֶא חלש

 טָאג זיִא רָעוו הָוהי ימ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןערעהוצ לָאז ךיא סָאד .לְְּב עַמְׁשֶא רֶׁשֲא
 עמיטש ןויז

 ,לָארשי ןַעקישוצסיֹורַא לארשי תא חְלָשל

 ,טָאג טינ סייוו ךיִא הוי תא יִתְעדָי אל

 לֵאָרְׂשִי תֶא םַ
 ;ַחֶּלַׁשֲא אל
 ורמאיו .ג

 םיִרְבעה והלא
66 836 

 ונילע ארקנ

 לָארשי ךיוא ןּוא

 .ןַעקישסיֹורַא םינ ךיא לָעו

 :טגָאזעג ןַעּבָאה יז ןּוא .ג

 םירבע יד ןּוֿפ טָאנ

 ;זנוא ּוצ ןעזיוועב ךיז טָאה

 ןהָעג ךָאד רימ ןעלֶא אָנ הָבָלִנ
 גנַאג גָעמ יירד ןוֿפ גַעװ א םיִמָי תשלש הר

 ,עטסיוו רַעד ןיא רבדמב

 ןערָעֿפּפָא ןָעלָעו רימ ןּוא ָחּבו

 ,טָאג רָעזנוא טָאג ּוצ וניהלא הוהיל

 ןענָאלּפ טינ זנּוא לָאז רע םּוא ובעגפי ןפי

 םימ רֶעדֶא טסָעּפ ַא טימ , ברחב וא רֶבְּדַּב

 : םהלא ראו .ד
 םירצמ ו גינעק רעד ןּוא .ד ) 2

 :טגָאזעג יוז וצ טָאה | םירצמ ףלמ

 ןרַָאו השמ הָּמִל

 ה תא
 , ןרהא ןּוא השמ ,םּורָאוו

 םָעד ןָעְרְעטש רהיא טלָאז
 קלָאֿפ |

 "'*7 | ?טײּברַא ןייז ןוֿפ וישעפמ

 ;טסַאל ץרָעייִא ּוצ טהעג | : םכיִתלבְסְל ּוכְל
 .טייּבְרַא | א וי +
 :טנָאזעג טָאה הערפ ןוא ה ?ערּפ רָמאַֹו .ה
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 ,הָעֹ 2
 ירבר
 זיא דנַאל ןוֿפ קלָאֿפ םָאר םע הָהַע םיִּבַר

 ,לעיֿפ טציִא ץראה

 יוז טרעמש רהיִא ןוא | םתא םֶּתַּבִׁשִהְו

 .מײּברַאטסַאל ָערֶעייז ןוֿפ : םתלבסמ

 הערפ וציו .ו
 גָאט םָענָעי ןיִא אּוהֲה םויּב

 קלָאֿפ ןוֿפ רעקירד יד םָעַּב םיִׂשְנּנַה תֶא

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה הערפ ןּוא -ו

 וירטש תאו |

 15 | .ה ,תומש

 רַעהעזֿפיֹוא ענייז ןּוא

 : ױזַא , ; רמאל

 ןַעּבעגמינרהַעמ טלָאז רהיִא .ז תתָל ןופסאת אל .ז
 יירטש ןייק קלָאֿפ םָעד  םָעָל ןבת

 לָעגעיצ יד ןָעכַאמ םּוצ יִנֵבְּלַ ןבְלְל
 ?רַאֿפ ןוא ןרעטסַענ יו םשלש לומתכ

 : ןרעטסעג 0 3 * :י

 ןהָעג טסּבלַעז ייז ןעלָאז ובלי םה

 ראֿפ ןָעּבײלקנעמַאווצ ןוא :ןבת םֶהָל וששקו
 .יירמש ךיז

 עטמיטשעּב יד רֶעֹּבֶא .ח תַנַּכְתַמ תאו .ה

 ,לַעגעיצ יד ןוֿפ להָאצ םינבלה

 םישע םה רֶׁשֲא

 םשלש לומת

 םֶהיֵלֲע ומישת

 ֹוּנַּמִמ ּועְרְנִת אל

 םֶה סיפרו ִּ
 םיִקֲעֹצ ה ןֵכ לע |

 : א רמאל
 ןהָעג ןֶעלַעוװ רימ הָבְלִנ

 וצ ןרָעֿפּפָא ןֶעלֲעוו רימ :ּוניהלאָל הָחב
 .םּטּו רעזנּוא

 טכַאמְעג ןַעּבָאה ייז סָאװ

 ,ןרעמסַעגרָאֿפ ןּוא ןרָעטסַעג
 ןעגעלֿפורַא רהיא טלָאז

 ,ייז ףיֹוא
 ?רעטנּורַא טינ טלָאז רהיא

 ןוֿפרֲעד 0 עמהָענ
 2 יט ןַענֶעז יז ןעד

 יז ןעיירש םּורַאד

 טייּברַא יד (* ןַעטסַאל לָאז ,ט הרבעה דַּבְכִּת .ט

 רַענעמ יד ףיוא םִׁשָנֲאַה לע

 ,ןעכַאמ יז ןָעלֶאז יז ןּוא הב ושעיו

 (!ןֶערנַעוו טינךיז ןַעלָאז ייז ןּוא ועשי לאו

 .רֶעמרֶעװ עשלַאֿפ וצ = :רקש יִרְבְדִּ
 ?םיֹורַא ןֶענעו םָע ןוא י ןאַציו ײ

 ןעגנַאנעג
 ןּוא קלָאֿפ ןופ רָעקירד יד וירמשו םָעָה שנ

 רַעהעזֿפיוא ענייז
 םּוצ טגָאועג ןַעּבָאה ייז ןּוא םעה לא ורמאיו
 - קלָאֿפ \ דע דע - : ן

 : םעדנַעגלָאֿפ ראל
3 54 

 :הערפ טגָאועג טָאה ילא | הערפ רמא הֹּכ

 עזָאלענּבָא (* .ןערעדנימרַעֿפ (1
 .ןַעגיטֿפעשַעּב ,ןערהעק 6

 .ןייז רעש (* .ן
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 א בתָכָלְןִתניִג ןייק טשינ ךייַא ביג ךיא :ןבתסכלןתנינניא
 ,טסּבלֲעְז טהָעג .אי וכל םתא .אי

 במ םָכָל וחְק
 ואצמת רֶׁשֲאַמ
 עֶרגנ ןיִא יִּכ

 .יירטש ְךייַא טמהענ

 ,ןעניֿפַעג טעו רהיא ּואוו

 :רעטנּורַא טינ טרָעוו סֶע ןַעד

 טייּברַא ץרָעייא ןיֿפ ןָטמּונטנ םכתרבעמ

 .ךאז ןייק = ! ו ורֵבָּד

 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא בי םעה ץַפֹיַו .בי
 טיירּפשּוצ צצה או

 דנַאל עצנַאג סָאד רָעּביִא םירצמ ץרא לבב
 םירצמ טי יי יא
 ןלעּפָאטש ןעביילק ּוצ םּוא שק ששקכ

 ב .יירטש רַאֿפ :ןבתל
 (' ןֶעּבירט רָעקירד יד ןּוא .גי םיִצָא םיִׂשְנּנַהְו .גי

 קא ;גידנעגָאז רמאל
 טיּברַא ָערֲעייֵא טגידנַע  םכיֵׂשָעַמ ּולֵּכ

 ומויב םוי רַבְּד

 :ןבקה = תב ֲֶַּׁ

 ,ךַאז ןייז גָאט ןֶערֶעי
 זיא יירמש ןָעוו ןַאד יוו

 .ןָעוועג
 ןעגָאלשעג ןֶענעז סֶע ןוא .די כו .רי

 ןערָאװעג
 יד ןוֿפ רַעהָעוֿפיוא יד לֵארׂשִי יִנּב ירמש

 ,לָארשי רעדניק
 ןַעּבָאה ייז רֶעּביִא עְכלָעוו ֶהיֵלֲע ומש רֶׁשֲא

 טלעטשענ
  ,רעקירד ס'הערּפ הערפ ישננ

 :גידנַעגָאז | רַמאַל

 ?נָעָעג טינ רהיֵא טָאה םורָאװ םתילכ אל עּודמ
 להָאצ ץממיטשעּב רֶעייַא מגיד כח

 נמסר וא א .ןרעמ םֹׂשְלֶׁשלֹומְתַּכןבְלִל ?םָעג יװ לָעגעיצ ןַעכַאמ ּוצ
 ?טנייה טינ ןּוא ןרעטסֶעג טינ 1 ;םֹוּיַ םַּג לֹומּת ג

 - ןעמוקעג ןַענעז ,וט ואביו .וט

 יד ןוֿפ רַעהַעופיוא יד לֵאְרַׂשִי ינב ירמש
 ,לַארשי רעדניק

 0 רשע ןעּבָאה ייז ןּוא הערפ לא וקעציו

 .רָעמיִא יװ (5 .ןָעלײַא (1

 .ה ,תומש .דימלתהו הרומה תרות

 רמאָל

 הכ הֶשָעַת המ

 ָביְדְבָעְל
 ןתנ ןיִא ןֶבֵּת .ומ

 םיִנְבלּ
 ושע ּונָל םירמא

 = האח
 םיִּכִמ יב

 : מע תאמחְו

 רמאיו .זי

 םיפרנ םָּתַא םיִּפְרִנ
 םיִרְמֹא ּתַא כ לע
 הָכָלְנ
 : הוהיַל ָחּבנ

 ודבע וכל הָתָעַו חי

 םֶכ תני אל ןבתו
 יִנֵבְל ןְכתו
 ] ונחת

 ינב ירטש ואריו .טי

 םַתא לֵאָרְשִי
 ערב
 רמאל

 םֶכיִנְְלִמּועְרְנְתַאל
 :ומזיִב םזי רב
 ועגפיו .ב

 ןרהאתֶאְוהשמ תֶא

 םָתאֶרְקִל םיִבֵצְנ

 םתאצב

 : הערפ 'תֶאֵמ

 .רעקירד יד (1

 : יֹוזַא

 ענייד יֹוזַא ּומסּוהמ םּורָאװ
 ל טכענק

 טינ טרָעוװ יירמש ןייק ,זט
 טכענק ענייר ןַעּבעגעג

 | ,לעגעיצ ןּוא

 ,טכַאמ ,זנוא ןעמ טגָאו

 ,הָעְז ןּוא

 ןערֶעװ טכַענק ענייד
 ,ןעגָאלשַעג

 .טגידניז (!קלָאֿפ ןייד ןּוא

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא וי

 ,רָעליוֿפ ,רהיא םייז רֶעלױֿפ

 :רהיא טגָאז םּורַאד

 , ןהָעג ןעלָעוו רימ

 וצ ןרָעֿפּפָא לָעװ רימ
 .םיּוג רַעזנוא

 ןּוא טהָעג טציִא ןוא .חי
 טייּברַא

 ְךייַא טָעוו יירטש ןייק ןוא
 נרו ןֶעּבעגַעג טינ

 לענעיצ להָצצ יד ןּוא

 .ןֶעּבֲעגּבָא רהיֵא טזּומ

 יד ןופ רֶעהָעזֿפױא יד ןוא שי
 ךיז ןַעּבָאה לָארשי רָעדניק

 הע
 ענַאל עטכעלש א ןיא

 : גידנֲעגָאז

 ?רעטנּורַא טינ טלָאז רהיִא
 ,לעגעיצ ערֶעייֵא ןופ ןעמהָעַנ

 .ךַאז ןייז גָאט ןֶעדֶעי

 טנעגעגעּב ןָעּבָאה ייז ןּוא .ב

 ןרהַא טימ ן'השמ

 ,ייז ןְענֲעג גירנעהעטש

 ןהָעגסיֹורַא רֶעייֵז ייֵּב

 .ץהערּפ ןוֿפ



 .רימלתהו הרומה .תרו

 יז וצ ןַעכָאה יז ןּוא .אכ םֶהָלֲא ורמאיו .אכ
 :טגָאזעג

 ןעקוק ךייַא .ףיוא טָאג לָאז םֶכיֵלֲע הוהי אָרִי

 טלשיו
 ְָׁשַאְבִה רֶׁשֲא
 - ּונֲחיִר תֶא

 הערפ יִניֵעְּב
 וידבע יניעבו
 סב בֶרֶח תֶתָ
 | ועל
 השמ בשיו .בכ

 הָוהְי לא

 רמו
 ינדא
 התעְרה הָמָל

 הוה
  יִּתחַלְׁש הֶז הֵּמָל
 יִתאַּב זַאָמּו .גכ
 הערפ לא

 ךְמְשַּכ רּבדְל
 הזה על רח
 ָחְקִצִח אל לַצַהְ
 / :ָךשע תֶא

 הָוהְי רמאיו .א

 השמ לא

 הָאְרִת הֶתְע

 ,ןעטכיר (ךייַא) לָאז רֶע ןוא

 ?רעפ טָאה רהיא סָאװ רַאֿפ
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 (*ךּורָעג רַעזנּוא

 הערפ ןּפ ןַעגיֹוא יד ןיִא

 ענייז ןופ ןַעגיֹוא יד ןיִא ןוא
 ,טכענק

 ןיִא דרֲעװש א
 דנַאה רֶעייז

 . ןעגָאלשרַעד ּוצ זנּוא

 ןַעבַעג וצ

 .ריטפמ

 ךיז םָאה השמ ןּוא ,בכ
 | טרהָעקֲעגקירּוצ |

 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא
8 % 

 טאג
 ד

 םעזעּב יֹוזַא ּוטסָאז 2 סָאװ
 ,קלָאֿפ םעזיד ןָאהמֶע /

 | ? טקישַעג ךימ ּוטסָאה ּוצֶאוו

 ךיִא יוו ןָא ןַאד ןוֿפ ןּוא ,גכ

 ץהערּפ וצ

 ןעמָאנ ןייד ןיִא ןערער ּוצ

 ןעגנַאגַעּב רעגרֶע ךיז רֶע טָאה
 ,קלָאֿפ םָעזיד םימ

 עמ ערש םינ טסָאה ּוד ןוא

 .קלָאֿפ ןייד
₪ 

+ ( 

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .א

 :השמ ּוצ

 ןהָעז ּומסֲעו טציִא
 - .ן'הערפ ןָאהט לָעװ ךיא סָאװ העְרפלהמ לא דשא

 רַעקרַאטש ַא טימ םּורָאװ הָקח ד ִּ
 . (?דנַאה

 זנוא לָאז ןעמ טכַאמַעג טָאה רהיא .ה .ד ('
 .טלַאװעג טימ ( .ןעסַאה

 . ןַעּברָאר

 , תומש

 הקזח דב
 1 : וצראמ שר

 :הרטפה

 .ו ,ה ,אראי

 ב--ו ,זב היעשי
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 ,ןעקיש םיֹורַא יז רֶע םָעוו

 דנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןּוא

 ןעּבײרטסיֹורַא יז רֶע 'סָעוו
 .דנַאל ןייז ןוֿפ

 .גב ,בכ :םב .ני ,

 .ארא
 םיהלא רֵּבדָיַו .

 + ן7-

 יָא רָמאיו
 ;ה וה נא
 ארו .ג

 הר לֶא
 קָחְצִי לֶא |
 בֹקֲעַי לֶאְו !

 ירש לֵאָּב
 הָוהְי ימשו
 : םֶהָל קמא אל

  ןעמוקעג ןיּב
 ּתֶא יתר תֶא

 םֶהְל תֶתָל |
 ןענּכ ץרא תא

 םֶהיֵרְנִמ ץֶרֶא תא
 הב ּורָג רשא |
 יִתְעַמְׁשיִנֲא םֵנְו .ה |

 ןכל א
 לֵאְרְׂשִי  יִנְבִל רמָא |

 טדערעג טָאה טָאג ןּוא .ב

 השמ ּוצ

 :טנָאזַעג םהיִא ּוצ טָאה ןּוא

 .רָעגיּבייֵא רעד ןיּב ךיא

 ןַעזיוועּב ךימ ּבָאה ךיִא ןּוא .ג

 ,םהרבַא ּוצ

 קחצי ּוצ

 בקעי ּוצ ןּוא

 רעד; (ןַעמָאנ ןיימ טימ)
 ,"טָאג רַעניטכִע מלא

 ןעמָאנ ןיימ טימ רַעּבֶא
 "רעניּבייֵא רעד;

 טנָאקַעּב םינ יז ךיִא ןיב

 .ןַערָאװעג
 ;פיוא
 טלעטשעג

 = יז טימ רנּוּב ןיימ

 ּבָאה ךיא ןּוא .ד

 ןַעּבעג ּוצ ייז

 ,ןענּכ דנַאל סָאד

 ,גנוניֹואוו רָעייז ןוֿפ דנַאל םָאד

 .טניואוועג ןַעּבָאה ייז ּואוו

 טרֶעהָעג ךיוא ּבָאה ךיא ןּוא ,ח
 (טציֵא)

 רעדניק יד ןּופ יירשָעג םָאד | נב תקאנ תא
 ,לָארשי | לֶאְרְשי |

 ;רָעֿפ םירצמ יד ַעכלעו םִירְצִמ רֶׁשֲא | |
 ,ןעטכענק || םתא יִדְבֲעַמ

 טנהָאמרַעד ּבָאה ךיא ןּוא יִתיִרְ תא רְֹּזאַ
 .רנוב ןיימ

 םּורַאד .ו

 ;לָארשי רעדניק יד ּוצ גָאז

2 1 



 .דימלתהו הרומה תרות 18

 הוה יִנֲא
 םֶכְתֶא יִתאצֹוה

 = ,רָעגיּבייא רֶעד ןיב ְךיִא

 ?םיֹורַא ךייַא לָעװ ךיא ןּוא
 ןערהיפ ּ

 טײּברַא;טסַאליד רעטנּוא ןוֿפ תלְבִס תַחֵּתִמ
 ,םירצמ ןּופ םירצמ

 ןעפְעְר ךייא לָעװ ךיִא ןוא  םֶבְתֶא ִתְלַצהו
 \ גל ₪ 7:י* טסנעיד רֶעייז ןוֿפ םתרבעמ

 ןָעַעלְרְע ךייַא לָעו ךיִא ןּוא
 ןעטקערטשַעגסיוא'נַא טימ

 םֶכְתֶא יִּתְַאָנְו
 הָיּוטְנ עורב

 םָערַא ;
 2ֿפָארטש עסיורג םימ ןּוא : םיִלדִּ םיִטָּפְׁשבּו

 .ןעמבירעג
 ןעמהָענ ךייא לָעו ךיִא ןּוא .ז םֶכְתִא תחל :

 קלָאֿפ םלַא ךימ רַאֿפ בעל יל

 ְךייַא רַאֿפ ןייז לע ךיִא ןּוא | םֶכָל יִתייֵהְ
 ,םָאג 8 | םיהלאל |

 = ,ןעסיװ טָעװ רהיא ןוא | " בעדו

 הוהי יִנא יכ

 םכיהלא

 םֶכְתֶא איצומה

 תולבְס תחתמ

 : ;םִיִרְצִמ

 2נײרַא ךייַא לָעו ךיא ןּוא .ח םֶכְתֶא יתאבהו .ח

 ד ןיִא ןץראה לא

 ( ןֶערָאװשַעג ּבָאה ךיִא סָאװ ידיתא איִתאשנרָשַא

 התא תַתָל
 קחְציִל םֶהָרְכְַ

 בעיל

 ןַעּבעגּבָא סֶע לֶעװ ךיִא ןּוא םֶכָל התא יתַתַנו

 ךייא ,לייטּברָע םלַא השרומ

 : ,הָוהְי ינ

 ןָּכ השמ רֵּבַדיו .ט

 לא שי יִנְּב לא
 .דנַאה ןיימ ןַעּביױהעגֿפױא (1

 ,טָאג רֶעייֵא טָאג ןיּב ךיִא ןַא

 טייּברַא?טסַאל יד רֲעטנּוא ןוֿפ
 .םירצמ יד ןוֿפ

 | ןעגניירּב
 ,דנַאל סָאד

 ןֶעַּבעג וצ םִע

 .טָאג ְךיִא

 (סָאד) טָאה השמ ןּוא ,ט
 טדָערעג יֹוזַא

 ,לַארשי רָעדניק יד ּוצ

 . סיֹורַא ְךייֵא טרהיֿפ רָעכלַעװו

 ,ן'בקעי ןּוא קחצי ,םהרבא | ב

 .ו ,אראו ,תומש

 ָא הָׁשֹמלֲאּועמְׁש אלו

 חור רֶצֹּקִמ

 טינ ןַעּבָאה יז רעב
 ןץהשמ טרֶעְהֲעגּוצ

 (+דלּודֲעגנּוא - וצ

 : השק הָרבֲעַמּ

 1 לֶא הָוהְירֶּבַדו י

 .טייּברַא ערֶעווש ןּוא

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא
 :השמ ּוצ | השמ

 יא == : רמאל

 ,ץהערפ ּוצ דער ,םּוק .א| 2 + דד לא רּבד אּב .אי
 הע

 ,םירצמ ןוֿפ גינָעְק רעד םיִרְצִמ ְךֶלֶמ

 ןעקישסיֹורַא לָאז רֶע ןּוא חַּלׁשיִו

 לָארשי רָעדניק יד לארשי ינב תא

 .דנַאל ןייז ןוֿפ : וצראמ

 מדֲערֲעג טָאה השמ ןּוא .בי = השמ רבדיו .בי

 טָאג רָאֿפ הֹוהי ינפל

 וזַא רַמאֵל
 ןעּבָאה לַארשי רעדניק יד | אל לֵאָרְׂשִי : ןח

 ,טרָעהָעגּוצ םינ רימ ךָאד ילא ו ועמש

 ץערעהוצ ךימ םִעװ יוו ןוא ה הערפינ ץמש יךיאְו

 ,הערפ

 ןייק טינ ןיּב ךיִא ןּוא םיתְׂש לרע נאו
 ..(* רעדער

 הָוהְי רֵּבַדיַו .גי
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 ,ןרהַא ּוצ ןוא השמ ּוצ ןר הַאלֶאְוה ןשמלָא

 טדָערֲעג טָאה טָאנ ןּוא .גי

 ןַעלהָאֿפעּב ייז טָאה רֶע ןּוא םוציו

 לַארשי רָעדניק יד ןַעעוו לארְׂשִי ינּב לא

 ,הערפ ןָעְגָעוו ןּוא הערפ לָאז

 ,םירצמ ןיֿפ גינעק רָעד םיִרצִמ הֶלֶמ |

 - - ןערהיֿפוצסיֹורַא איִצֹוהְל

 לארשי רָעדניק יד  לֵאָרְׂשִי יַנְּב תא

 םירצמ דנַאל סָאד ןוֿפ : םירצמ ץיִרַאַמ

 ענעטינשָעּבא (5 .םָעטַא ןַעצרּוק ןוֿפ (1

 .ןֶעפי



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ינש

 רעמפיוה יד ןֶענעז עזיד .די | ישאר הֶּלִא .רי
 ;(:רַעזײהרַעטָאֿפ ערעייז ןוֿפ | םָתֹבֲא תיב

 ןכּואר יִנּב

 לֵאָרְשִי רב
 אּולַּפו ונח

 ימְרכְו ןרצְ
 ןעילימַא5 יד ןָענָעז עזיר | תָֹּפְׁשִמ הֶּלִא

 .ס'ןבּואר | :ןֶבּואר

 ןועמש יִנבּו .וט

 ןימיו לאומי

 רַחְצְוןיִכָיו דַתֹאְ
 תיִנֲעַנַּכַה ןּבליאָׁשְ

 ,ןבואר ןּוֿפ ןהיז יד

 :רָענַערָאּבעג;טשרַע ס'לָארשי

 ,אולפ ןּוא ךונח

 ,ימרּכ ןּוא ןרצח

 :ןועמש ןּוֿפ ןהיז יד ןּוא ,ומ

 ,ןימי ןוא לַאּומי

 רחצ ןּוא ןיכי ןּוא דהא ןּוא

 ןוֿפ ןהוז רעד לואש ןּוא
 ,תינענּכ יד

 ןעילימַאֿפ יד ןֶענֶעז עיר תחְּפְׁשִמ הלא
 .ןועמש ןופ | :ןועמש

 ןעמַענ יד ןָעְנָעז עזיד ןּוא .וט תומש הֶלאְו .ומ

 ,ןהיז ס'יול ןיֿפ יול יִנְּב

 :ךֶאנ טרוּבעג רָעייז ךָאנ םתֹדְל לתל

 ,יררמ ןּוא תהק ,ןושרג יררמו תֶהְקּו ושר

 ןעְרהַאיסנָעבְעל יד ןּוא יול יח ינשו

 גיסיירד ןּוא ןַעּבעיז טרָעדנּוה בו -- יול ןופ םישלשו עבש
 .רהָאֹי ;הֵנָׁש תַאְמּ

 ךושרנ יב זי

 יעמשו ינבל

 :ןושרג ןּופ ןהיז יד .ּזי

 ,יעמש ןּוא ינבל

 .ןַעילימַאֿפ ערֶעיײז ךָאנ ;םֶתֹחְּפְׁשִמְל

 : תהק ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .חי ר ינו .חי

 רהצי ןּוא םרמע צי םרמ בע

 ,לָאױע ןּוא ןורבח ןּוא אה ןֹורְבָחו
 ןערהָאי;טנעּבעל יד ןּוא תק י ₪ ינשו

 -- תהק ןוֿפ ו יי

 גיסיירד ןּוא יירד טרֶעדנּוה : שלש שלש
 .רהָאי 1 : הנש תֶאַמ

 .ןעילימַאֿפ (

 | = תֶאְו בֶדָנ תֶא

 תאְו רזְעְלא תֶא |

 19 .ו ,אראו ,תומש

 :יררמ ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .טי יררמ ינבּו .טי

 .ישומ ןּוא .ילחמ ישומו יִלֲחַמ

 .ןעילימַאֿפ יד ןֶענעז עיד יולה תחפשמ הלא
 ן ד טרּוּבֲעג רֶעייז ךָאנ : תל

 םרָמע חקיו .כ
 ותרד דָבְכֹוי תֶא
 הֵׁשֹאְל ול

 ול דלת

 השמ תֶאו ןרָהַא תֶא

 םרמע יח יֵנְׁשּו
 בישלטו ע עב

 ;הָנָׁש תַאְמּ
 רֶהצִי ינו .אכ

 .ירכז ןּוא גפנ ןּוא חרק י ירכח גפנו חרק

 לאי ינבו .בכ

 פלא לאשימ

 ,ירתִסְו

 רָהא הק .
 ַבְשיִלֲא תֶא
 בֶדִמַע תב
 .ןֹוׁשֲחַנ תוחא

 הֵׁשאָל ול

 ןָעמּונָעג טָאה םרמע ןּוא .כ

 דבכוי עטנַאמ ןויז

 ,יורפ סלַא ךיז רא5

 ןערַאְבְעג םהיא טָאה יז ןּוא |

 ,ן'השמ ןּוא ןרהַא

 היס יד ןּוא
 --- םרמע ןוֿפ

 ןּוא ןֶעּבעיז טרערנּוה
 ,רהָאי גיסיירד

 :רהצי ןּופ ןהיז יד ןּוא ,אכ

 : לָאיזע ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .בכ

 .ירתס ןּוא ןפצלא ןוא לַאשימ

 = ךעמונַעג טָאה ןרהא ןּוא .גכ

 ,עבשילא

 ,רעטכָאמ ס'בדנימע

 רָעטסְעווש ס'ןשחנ

 ,יורפ םלַא ךיז רַאֿפ

 םהיִא רַאֿפ טָאה יז ןּוא ול דלתו
 .ןֶערָאּבַעג לא

 ,אוהיבא ןוא בדנ אוהיבא

 .רמתיא ןוא רזעלא
 רמת

 חרק יִנְבּו .דכ

 ןּוא הנקלא ןּוא ריס | הָנְקְלִאְו ריִּסַא
 -.ףסָאיבַא | ףַסאיִבַאְ

₪ 7 

 .: חרק ןופ ןהיז יד ןּוא ,דכ
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 תחפשמ הֶּלִא
 :יִחְרְפַה

 ןהוז ס'ןרהַא רזעלא ןּוא ..הכ ןרַַא ןֵּברֶזעֶלַאְו .הכ

 ול חַקָל
 לאיטופ תונבמ

 הָשֶאְל ול

 ול דָלַתַו

 סַחְנִּפ תֶא

 ןעמּונַעג ךיז טָאה

 רֲעמכַעמ ס'לָאימוּפ ןופ

 ,יורפ סלַא ךיז רַאֿפ

 םהיֵא רַאֿפ טָאה יז ןוא |
 ֶערָאֶּעג -

 ףוח .םחנפ |

 רעטפיוה:םָאמש יד ןֶענֶעזעזיד תֹובֲא ישאר הָלֶא
 םיול יד ןופ ! םיולה

 .ךָאנ ןעילימַאֿפ ערעייז ךָאנ = | : םתחפשמל

 ,השמ ןוא ןרהא זיִא סָאד .כ השמו ןרהאאוה.וב
 . ר

 :טגָאזַעג טָאה טָאג עכלַעו צ) הָוהְי רַמָא רֶׂשֲא
 | םהל

 3 סיֹורַא טרהיֿפ ואיצוה

 לָארשי רָעדניק יד לארׂשי יִנּב תא

 םִירְצִמ ץראַמ

 : םָתֹאֹבְצ לע
 םיִרְּבַרְמַה םֶה .ּמ

 םירצמ דנַאל סָאד ןוֿפ

 .ןעטֿפַאשרַעה ערָעייז טימ

 עכלַעוװ ,ַענֶעי ןענעז סָאר זמ
 טרָערעג ןַעּבָאה

 | ,ן'הערּפ ּוצ הערפ לא
 . ,םירצמ ןּוֿפ גינֲעק רעד םיִרצִמ ְךֶלֶמ

 ןערהיֿפוצסיֹורַא .איצוהל

 לָארשי רָעדניק יד לאש יִנּ תֶא
 .,םירצמ ןוֿפ םירצממ

 : ןרֲחַאְו השמ אּוה

 רֵּבִּד םֹויְּב יִהְיַו .חכ
 השמ לא החי

 : םירצמ רָב

 .ןרהַא ןּוא השמ זיא סָאר

 ,ןאד ןָעוועג זיא םָאר ,חכ
 טרֶערֲעג םֶאה טָאג ןַעוְו ה

 ן'השמ וצ |

 .םירצמ דנַאל סָאד ןיִא

 .ישילש |

 הוהי רּבדויו .טכ
 1 66 הב

 רמאל השמ לא

 טדָערעג טָאה טָאג ןּוא ,טכ

 : יוזא השמ וצ

 ,אראו ,תומש .רימלתהו הרומה תרות

 החי וא
 הערפ לא רב
 םירצמ לט
 ינא רׁשֲא לב תא

 5  ָךיֶלֵא רב
 השמ רַמאיו 5

 הוהְי יַנְפִל
 םיִתּפְׂש לרע ;יִנָאְוה

 | ילא עמשי ךיאו
 ! + הערפ

 הָוהי רמאיו .א

 השמ לֶא
 םיִהלֲאָךיִּתַתְנֹהֲאְר

 ער
 ךיִהַא ןרהאו
 ףָאיִבְנ היה

 רֶּבַדְת הֶַּא
 וצֶארׁשֲאלָּבתַא
 ףיחא ןרהאו

 הערפ לא רֵּבַרי
 חלש

 לֵאָרְׂשִי נב תֶא
 = ןֹוצְרַאְמ
 ֶׁשקַא יִנֲַו 2
 עפל תא
 ותתא תֶאיִתיֵּבְרִהְ
 יתפומ תַאְ

 םִיָרְצִ ץֶרא
 .ןַעּבֲעגֶעג ('

. 

 .טָאג ןיּב ךיא

 ,הערפ ּוצ רער

 םירצמ ןוֿפ גינעק רעד

 דער ךיא סָאװ סָעלַא
 .ריד ּוצ

 טגָאזַעג טָאה השמ ןּוא .ל

 : טָאג ּוצ

 ןייק טינ ךָאד ןיּב ךיא
 ,רָענרער

 הערפ סָאד םָעוו יוו ןּוא
 ? ןַערעהוצ רימ

1 

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .א

 : השמ ּוצ

 !"טלעטשעגךיד ּבָאהְךיִא ,הָעְו
 ,ץהערּפ רַאֿפ טָאג סלַא

 ןרהַא רֶעדּורּב ןייד ןּוא

 .םָעֿפָארּפ ןייד ןייז טָעוו

 ןערער טסַעוװ ּוד ב

 ריד לָעװ ךיא סָאװ םָעלַא
 ,ןעלהָאֿפֶעּב |

 ןרהַא רֶעדּורּב ןייד ןּוא

 ,הערפ ּוצ ןַערַער טָעוו

 ןעקישסיֹורַא לָאז רַע זַא

 לָארשי רָעדניק יד

 .דנַאל ןייז ןופ

 ןעבַאמ טרַאה לָעו ךיִא ןוא .ג

 ,ץרַאה ס'הערפ

 ןערהעמרַעֿפ לָעוװ ךיא ןּוא
 םנֲעכייצ עניימ

 סנעבייצ?רעדנואוו עניימ ןּוא

 .םירצמ דנַאל סָאד ןיא



 .דימלתהו הרומה תרות

 עמשי אלו .ד

 ,העְרַּפ םֶכָלֲא

 ןיימ ןַעגַעל לָעוװ ךיא ןּוא | ידי תא יתַתַנְ
 ,םירצמ ףיֹוא דנַאה | םיִרצמּב

 תֶאי יִתאֵצֹוהְו
 יתאבצ |

 ךייַא טעו הערּפ ןּוא 4
 ,ןערעהוצ םינ

 ןערהיֿפסיֹורַא לַעוװ ךיא א
 ,ןעטֿפַאשררַעה עניימ

 ,קלָאֿפ ןיימ

 ,לֶארשי רָעדניק יד

 םירצמ דנַאל סאד ןוֿפ

 יִמע תֶא
 לֵאָרְשִייִנְב
 םירצמ ץיֶרֶאמ
 :םיִלדְּג םיִטָּפְשִּב
 םירצמ ּועְדִיְו .ח
 הָוהְי נא יב

 ?ֿפָארטש עסיורנ םימ
 .ןעטכירעג

 ןעסיוו ןַעלעוװ םירצמ ןּוא .ח

 ,טָאנ ןיּב ךיִא סָאד

 דנַאה ןיימ ןֶעגיינלָעוו ךיִא ןֶעוו ידי תא יתמְנּ
 םירצמ רַעְּביִא םירְצִמ לע

 ,ןערהיֿפסיֹורַא לָעװ ןּוא יִתאֵצֹוהְ

 לָארשי רָעדניק יד לֵארׂשִי ינּב תא

 .(1ייז ןעשיווצ ןופ : םכותמ

 ןרהַא ןּוא השמ ןּוא ו ר רֵהַאְוהְׁשמׂשַעַיו ו
 ןעְלהַאּפְעב ייז טָאה טָאג ₪ +: דו לצמח | הוהי הוצ רשאכ : ןָאהטַעג ןָעּבָאה

 -- םתא |
 :ושָע ןֵּכ

 םינמש ןֵּב ב השמו .

 הנש
 וא | שלש ב ןּב ןרחאו

 | הנש םינמשו
 טדערעג ןַעּבָאה יז ןעוו + :הערפ לא ֶרְּבַדְּ

 .ן'הערּפ ּוצ

 .ןָאהמַעג יז ןַעּבָאה יֹוזַא

 טלַא ןָעווֲעג זיא השמ ןּוא ו
 רהָאי גיצכַא

 גיצכַא ןּוא יירד ןרהא |

 .יעיבר |
 ןרהַא ּוצ ןוא השמ ּוצ |ןר הַא לֵאו השמ טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,ח) לא הוהי רמאיו .ח
 :יזא '" ;רמאָל
  םָכֲָא רַב יִּב 5

 | הערפ
 .ןעמימ רָעייז ןופ (1

 ךייַא וצ טָעװ הערפ ןָעוו .ט

 ,רהָאי

 | דער

 1 .} ,אראו ,תומש

 רמאֵל
 תפומ םֶכְל ּונת

 הַא לֶא ָתְרמא
 כ תא .

 סעדנעגלָאֿפ

 ,רָעדנואוו ַא (' יי טכַאמ

 ; ןרהַא ּוצ ןָעגָאז ּומסלָאז

 ןעקעמש ןייד םהָענ
 רַאֿפ (םהיִא) ףרַאװ ןּוא

 ,ץ'הָערּפ
 .גנַאלש א ןָערֶעוו טָעוװ רע

 ומ ניי

 יי

 ןרהאוהשמ אביו .

 = הפ א
 ןכ ושי
 הוקי ה רֲֶַּׁ
 ןרהא ךלשיו
 והטמ תא

 העְרפ יֵנְפִל
 וידבֵע יִנָפל
 גת יי
 הערפםגאָרְקיַו א

 ןרהא ןּוא השמ ןּוא י
 עמוק ןֶענֶעז ץהערפ ּוצ

 ןָאהמֲעג יוזא ןַעּבָאה ייז ןוא

 ,ןעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג יוו

 ןעֿפרָאװַעג טָאה ןרהַא ןּוא

 ןעקעטש ןייז

 ן'הערּפ רָאֿפ

 ,טבענק ענייז רָאֿפ ןוא

 .גנַאלש ַא ןֶערָאװַעגזיִא רע ןּוא

 ךיֹוא טָאה הערּפ ןּוא .אי
 ןֿפורע ץנולק יד םימכתל ץֿפורעג

 ,רָערֲּביֹוצ יד ןוא יְִׁשְַַלו
 ;טפירשרערליב יד וא( םה םָּג ושעיו

 םירצמ ןוֿפ עטרהָעלַעג | ב ,
 טכַאמעג ךיוא ןָעבֶאה = הי "פרה

 ןעצנּוקירעּבױצ עְרָעיז םימ  :ןֵּכ םִז םֶהימַהלְּ

 כי בי

 ּודמַמ שיא

 סניִנְְל ויה

 ןעפרָאװעג | ןֶעּבָאה יוז ןּוא .בי

 ,ןעקַעטש ןייז רָערֲעַי
 .ןַערָאװעג ענו יז ןוא

 | ,ןעגנַאלש
 מָאה ןעקעטש ס'ןרהא ןּוא ןרהא הֵּטִמ עלביו

 .סנעקעטש ערעייז : םתטמ תא ןעגנולשרעפ | |
 זיִא ץראה ס'הערפ ןוא .גי הערפ ב בלק קחי ג 1

 ,טרָעהֶעג טינ יז טָאה רֶע ןוא םֶהְלֲא מש אלו ןֶעּבעילּבעג טרַאה
 ;רֶע עי יי .טדערעג טָאה טָאג יװ יוזא : הוהי רַּבְּד רשאּכ

 .ךייַא ּוצ טינ (1
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 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא די הָוהְי רֶמאֹיַו .די
 : השמ ּוצ הׁשֹמ לא

 רָעווש זיִא ץרַאה ס'הערּפ הערפ בל דבּכ
 ןעְרָאוועג

 טלָאװעג טינ טָאה רֶע ;םָעַה ַּלַׁשְל ןאמ
 .קלָאֿפ סָאד (:ןעָאלסרַא - *<+ 77: =
 ן'הערפ ּוצ הַעג .ט הערפ לא הל .וט
 ,הירפ רעד ןיא רקּבּב

 . א ן =

 - ,רָעסַאװ םּוצ םיֹורַא טהָעג רֶע הָמיֵּמַה אֵצֹי חנה |
 | ןעלעטש ש ךיז טסלָאז ּוד ןוא תארק כל ּתְבצְנ

 םהיֵא ןָעגַעקטנַא

 ,םולֿ ןופ גָערּב ץ'ֿפיוא - תַפְׂש לע
 ,ןעקעטש רֶעד ןּוא הֶּמימַהְו

 נַאװרָעֿפ ךיז טָאה רָעכלַעװ
 ,גנַאלש ַא ןיא (? טלעד

 דנַאהןייריַאןעמהענומסלָאז
 ׁשֶחְגל ְֵפְהִנ רֶׁשֲא
 יי 0
 יָלֵא ְָּרַמַאְו .וט
 יהלא הָוהְי

 םיִרָבָעַה

 ריד ּוצ טקישעג ךימ טָאה רמאֵל הלא ינחלש
 : גידנַעגָאז 6 רצ ל
 קלָאֿפ ןיימ םיֹורַא ואל  יִּמַע תא חַּלַׁש

 ןענעיד רימ לע יז ןּוא -רֵּבְדַּמַּביִנְדְבַעְַ

 א ִת מש אל הָגִהְ
 טציִא זיב טסָאה ּוד ןוא) =? וכ

 .טרָעהְעג טינ : :הּכ דע

 :טגָאזָעג טָאג טָאה יֹוזִא יי הוהי רמא הֹּכ .וי

 ןעסיוו ּוטסֶעװ סעזיד ךרּוד עדת תאזב

 הוחי יִנֲא יִּ
 הֵּכִמ יכנא הֵּנִה

 סָאװ ,ןָעקְעטש םַעד טימ ידיב רשא הטמב
 ,דנַאה ןיימ ןיִא רשא םימה ל

 סָאװ ,רָעסַאוו סָאד ףיא| שא סוטה 2
 ,סולפ ןיִא זיִא ראיּב

 טלערנַאװרָעֿפ טָעװ סע יא | ; םדל ּוכפהנו

 רֶׁשֲא הָנָּדַהְו .חי
 .טּולּב ןיִא ןַערָעו

 | תּומָּת ראיַּב

 םהיא וצ טסלָאז ּוד ןּוא .וט
 : ןַעגָאז

 ןֶעדּוי יד ןופ טָאג רעד ,טָאנ

 :טָאג ןיּב ךיִא זַא

 גָאלש ךיִא ,הָעָ

 זיִא סָאװ ,שיֿפ רָעד ןּוא .חי
 ,ןָעּברַאטש טָעוו ,סּולפ ןיִא

 .ןעטיּברַעֿפ 65 .ןַעקישסיֹורַא (1

 .ז ,אראו ,תומש ,דימלתהו הרומה תרות

 ;רָעֿפ טָעװ םּולֿפ רעד ןּוא
 ,ןַערַעוו (* ןֶעּברָאד

 טינ לע םירצמ יד ןּוא
 ("ןענֶעק

 ראָיַה ׁשֵאָבּ
 םיִרצִמ ואל

 םימ תֹוּׁשִ

 :ראיַה ןמ

 : השמ וצ השמ םָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .ש | לא הָוהי רמאיו .טי

 ןרֲהא לא רמא

 מ חק

 ךֶדָי הטנו

 םִיַרצִמ יִמיִמ לע

 רַעסַאװ ןעקנירט

 .םּולֿפ ןופ

 : ןרהַא ּוצ גָאז

 ןעקעטש ןייר םהָענ

 דנַאה ןייד (*גוונ ןּוא

 ןופ ןרָעסַאװ יד רֶעּביִא
 ,םירצמ

 ,ןעכיימ רע רֶעּביִא םתרהנ לע

 ,ןעסּולפ ַערֶעייז רֶעּביִא םֶהיֵראי לע

 ןַעּפמּוז .ָערָעייז רָעּביִא ןּוא םֶהיֵמְנַא לעו

 עְרָעייז עלא רֶעּביִא ןּוא הָוקמ לֵב לע ִו
 ,ןעגנולמַאזרַעֿפ;רעסַאװ | םהימימ

 ,טּולּב ןערֶעו ןָעַלָעוו יז ןוא 777 םֶד ּויְהִיו

 טּולּב ןייז טעוו סֶע ןּוא

 ,םירצמ דנַאל ןָעצנַאג ןיא
 הָיָה
 םירצמ ץֶרֶא לֵכּב
 ןוא ענרעצליה יד ןיִא ךיוא ;םיִנְבֲאַבּו םיִצָעַבּ

 .םָעֿפֲעג ענרענייטש יד ןיִא
 ּפ 55

 ןרהַא ןּוא השמ ןּוא .ב | השמ ןכ ושעי וכ
 ,ןָאהטַעג יוזא ןַעּבָאה  ןרֵַאְ

 ,ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו הוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ןַעּביוהעגֿפױוא טָאה רע ןּוא הטמב םריו
 ןעקעטש םָעד = = 7 -
 סָאר ןַעגָאלשָעג טָאה רֶע ןוא םיִּמַה תא היו

 ראיַּב רשא
 , רֶע !סאוו

 הער על
658 6658 

 ,םּולֿפ ןיִא זיא סָאװ

 ןעגיֹוא יד ןיִא ן'הערּפ רַאֿפ

 ןיִא טכענק ַענייז רַאֿפ ןוא
.66 ' 65 

 ןעניי וא יד

 טלָעדנַאװרָעֿפ זיִא סע ןּוא בפה
 ןַערָאװַעג ךשא .םי

 םָאװ ,רָעסַאװ סָאד רָאג רֶׁשֲא : ימה ל
 ,םּולַפ ןיִא זיא ראיַּב

 .טּולּב ןיא : םֶדֶל

 .סיוא קערטש (* .ןֶערָעוװ דימ (* .טליױֿפרַעֿפ (1



 תרות

 רֶׁשֲא הָנּדַהְו .אב

 ראיַּב
 סָאװ ,שיֿפ רָעד ןּוא ,אנ

 ,סולֿפ ןיִא זיא |
 התְמ ,ןַעּברָאטשַעג זיא

 ראיה שאביו

 םיִרְצִמ ולכי אלו

 ןמ םִימ תֹוּתְׁשִל

 ראיה

 ןַעּברָאררַעֿפ זיִא סּולֿפ רעד ןוא
 ,ןַערָאװעג

 טינ ןַעּבָאה םירצמ יד ןּוא
 טנָאקעג

 ,םּולֿפ ןּוֿפ רַעסַאװ ןנקנרמ

 ןַעווֲעג זיִא טּולב סָאד ןּוא םדה יהיו

 .םירצמ דנַאל ןָעצנַאג ןיִא :םיִרצמ ץֶרֶא לָכְּב
 ?טפירשרעדליּב יד ןּוא - ןכ ושעיו .בב

 אה רצ ל םירצמ יט
 ,ןעצנוק:רעּביֹוצ ערָעייז םימ םֶהיִטָלְּב

 ןיא תֹוערַּפ בֵל קח

 םֶהְלֶא עַמָׁש אלו
 ;הָוהְי רב רֲֶׁאַּ

 הערפ ןפיו .גכ
 ותיֵּב לֶא אביו
 וּבִל תש אֹלְו

 : תאֹל םג

 לב ּןרפחיו .דכ

 | םירצמ /
 ראיה תֹביִבְס

 תותשל םימ

 תתשל ולכי אל יּכ

 :ראיַה יִמיִּפִמ
 אמו .הכ

 זיא ץרַאה ס'הערּפ
 ,ןַעּבעילּבעג טראה

 ,טרָעהֲעג טינ ייז טָאה רע ןּוא

 .טדֲערעג טָאה טָאג יוו

 ךיז טָאה הערפ ןּוא ,גכ
 טַעדנַעועג

 ,זיוה ןייז ןיא ןעמּוקַעג זיא ןוא

 (!טכַארעג טינ טָאה רֶע ןוא

 .ךיוא סָאד ןעגָעוו

 ןַעּבָאה םירצמ ַעלַא ןּוא ד
 ןעבָארגעגסיוא

 סּולֿפ םּורַא

 ,ןעקנירט םּוצ רֶעסַאװ

 טנָאקעג טינ ןַעּבָאה ייז לייוו
 ןעקנירמ

 .םּולֿפ ןּופ רַעסַאװ סָאד

 ליֿפרַאֿפ ןֶענַעז סע ןּוא .הכ
 רַעּבירַא ו
 | ,גָעט ןַעּבעיז םימי תַעְבִׁש
 םָאה טָאג יװ םָעדכָאנ הוהי תֹוּכִה ירחא

 (? טגָאלּפעג ד 1 |
 .םּולֿפ םעד ; ראיה תא

 יא ,ןָאהמַעג םינ ץרַאה ןייז טָאה רֶע (
 .ןעגָאלשַעג ( .ןַעמּונעג טינ טכַארטעּב

 .דימלתהו הרומח

 ראיה ץרשו .חכ

1 

1 

 ן
 ןּוא ףירבע תיִבְבּו |

1 

 ן

 ן

 28 .ח ,ז ,אראו ,תומש

 הוהי רֶמאֹּיַו .וכ

 | השמ לא
 הערפ לא אב

 ילֵא ָּתְרַמָאְו
 הָוהְי רַמָא הּכ
 מע תֶא חלש

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא ,וכ
 :השמ ּוצ

 ן'הערּפ ּוצ םּוק

 :םהיא גָאז ןּוא

 : םגָאזֲעג טָאג טָאה יֹוזַא

 קלָאֿפ ןיימ םיֹורַא זָאל

 .ןענעיר רימ ןַעלַעװ יז ןּוא ₪

 טינ טסליװ ּוד ּכיֹוא ןוא 5 התא ןַאמ םאו <

 ,ןַעזָאלסיֹורַא הלל

 ךיִא גָאלּפ  ףננ יבא הגה
 (:טיּבֲעג ןַעצנַאג ןייד טי לָּב תא

 .שַערֿפ טימ
 י

 טָעוװ סולֿפ רעד ןּוא .חכ
 (?ןעלמיוו

 םיערְרפצ

 ילע

 ָיִבְּב וא

 .שערפ (טימ)

 ןהעגֿפֹורַא ןֶעלָעו יז ןוא
 (ךייט ןּֿפ)

 זיוה ןייד ןיִא ןָעמּוקניירַא ןוא

 ,רָעמיציףִאלש ןייד ןיִא וא ְךֵבָּכְׁשִמ רַדָחַב

 ךתטמ לע
 ה זר ₪

 טעּב ןייד ףיֹוא ןּוא

 ,זיוה:סטכענק ןייד ןיא

 קלָאֿפ ןייד ףיוא ןּוא ְךְּכַעבּו

 וא ךירוגתבו ירו זרי
  ָךיֶתֹורֲאְׁשִמִבּ

 םנֲעװייִא ענייד ןיא

 .סרעטלּומ?גיימ ץנייד ןיִא ןּוא

 ףיוא ןוא ךיד ףיֹוא ןּוא
 קלָאֿפ ןייד

 ,טכענק ענייד עלא ףיוא ןּוא

 ,טב רמעבו הבבו .טכ

 | ל לבב

 .שָערֿפ יד ןהעגפיורא ןֶעלַעוו + םיעדרפצ

 .ח |
 טנָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא א| החי רֶמאָיַו א

 וצ | השמ לא

 ןרָהַא לֶא רֹמֲא
 : השמ

 ;ןרהַא ּוצ גָאז

 .ןעבירקמּורַא (? = .ץינָערג ,דנַאל 1



 .דימלתהו הרומה תרות | 4

 ּךְדָי תֶא הָמנ
 ְךֵּבַמְּב
 תֹורְהִּנַה לע

 דנַאה ןייד גיינ

 ןעקעטש ןייד טימ
 ,ןעביימ יד רֶעּביִא

 ןעסּולפ יד רַעּביִא םיראיה לע

 ןעפמוז יד רַעְּבִא ןוא םימנאה לעו
 עי 6

 תא לעהו
 שָערֿפ יד ףיֹורַא גניירּב ןּוא א| ָא לַעַהְ

 | םיעדרפצה
2 3 

 .םירצמ רנַאל סָאד ףיוא ;םיִרצִמ ץֶרֶא לַע

 טגיינֲעג טָאה ןרהַא ןוא .ב די תאְורהַאטיו .ב

 םירצמ יִמיִמ לַע

 עּדרַפְצַה לַעַּתַו

 | זר תֶא םֵבְתַו

 :פיִורָא זיא שָארֿפ רַעד ןּוא
 עגנַאגעג

 סָאד טקֲעדֲעּב טָאה ןּוא
 קד .םירצמ דנַאל ! : םירצמ

 ;טפירשרעדליב יד א : ןכ וש יו .ג
 יֹוזַא ןַעּבָאה עטרהֲעלעג | =

 טכַאמָענ םיִּכָמְרַחַה =
 ,ןעצנוק:רעּביֹוצ ערָעייז טימ םֶהיִטְלִּב
 | ּולָטֹיו
 טכַארּבעגֿפױורַא ןַעּבָאה ייז ןוא תֶא ולעיו

 שנרּפ יד םיעדרפצה
 .םירצמ דנַאל סָאד ףיוא :םִיִרְצִמ ןיִרא לע

 עפ פורָעג טָאה הערפ ןּוא .ד הערפ ארקיו .ד

 ןרהַא ןוא השמ ןֹרֲהַאְלּו הֵׂשֹמְל

 טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא 0 רֶמאֹיו

 טָאג טָב הוה לא ורע
 ןַעֿפַאשּבָא לָאז רֶע סָאד םיעדרפצה רֶמָיו

 יּמַעַמּו ינממ קלָאֿפ ןיימ ןופ ןּוא רימ ןוֿפ
 ןַעזָאלסיֹורַא לָעװ ךיא ןּוא םָעְה תֶא הָחְלַׁשֲאַ

 ,קלָאֿפ סָאד
 ןרעֿפּפָא ןֶעלַעװ ייז ןּוא : הוה היל וח בז

 .םָאנ רָאֿפ
 טנָאזעג טָאה השמ ןּוא .ה השמ רמאיו

 :ץהערּפ ּוצ הערפל

 !רימ רָעּביִא ךיז םהירָעּב יל רַאַּפְתִה ק

 ןעוו ףיוא ית

 | דנָאה ןייז
  םירצמ ןוֿפ ןרָעסַאװ יד רֶעּביִא

 הָוהְי לא |

 לדרפוקרנול |

 הערפל םש רשא !

 .ח ,אראו ,תומש

 הי ריִּתְעַא ןָעמָעְּב ךיד רַאֿפ ְךיִא לָאז

 ןוא טכַענק ענייד ראפ ןוא | המעלו ידב ל
 קלָאֿפ ןויד רַאֿפ , - 5 2 :
 שַערֿפ יד ןַעגיליטרֲעֿפ ּוצ יערה תיל
 ,רָעזייה ענייד ןוֿפ ןּוא ריד ןופ ָךיִתּבִמ ךממ

 ײז ןַעלָאז סּולֿפ ןיִא רּונ !הָנְראַׁשְּתראיַּב קר
 ? ביילברעבוא 7
 וה :טנָאזעג טָאה רע ןּוא .ו רמאיו .ו
 .ןעגרָאמ ףיֹוא רחמל

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 (ןייז םָעוו) (:טסגָאז ּוד יוו רב
 ,ןַעסיװ טסלָאז ּוד םּוא עדת ןטמל

 הוהיב ןיא יִּכ

 : וניהלא
 .ישימח | 0

 מָאג יוו ָאטינ זיִא סֶע סָאד |
 .מָאנ רעזנוא

 ךיז ןֶעלַעװ שַערֿפ יד ןוא .ז סיעדרפצה ּורסו .ז =
 ןָאהטּבָא

 רעזייה ַענייד ןופ ןוא ריד ןוֿפ ְךיִתַּבִמּו ףפמ

 ןוא טכענק ענייד ןוֿפ ןּוא ףמעמו ףידבעמו
 ,קלָאֿפ ןייד ןופ |

 יז .ןָעְלָעוו םולֿפ ןיא .רּנ אשרי
 ןנבילברע כי

 = סמ :
 השמ קעציו

 ןהערפ ןוֿפ

 ןעירשַעג טָאה השמ ןּוא

 טָאג ּוצ

 ,שָערֿפ יד ןָעגָעוו

 (?טכַארּבֲעג טָאה רֶע עכלעו
 .ץ'הערּפ ףיֹוא

 ןָאהמעג טָאה טָאג ןּוא .ט

 ,(?ןַעמֶעֹּבַעג טָאה השמ יוו

 ?םיוא ןָענַעז שַערֿפ יד ןוא
 ץּברָאטשעג

 ,רֲעזייה יד ןוֿפ

 הָוהי ׂשַעּיַו .ט
 השמ רַבדַּכ

 . םיִהָּבַה זמ

 תרַצָחַה ןמ
 : תֹדַּׂשַה ןמו

 .טנעלעג ,ןָאהטַעג (* .רֶעטרֶעוװ ענייד יװ (1
 | .טרָאװ ם'השמ יוו (3

 ןַעֿפײה יד ןופ

 .רַעדלַעֿפ יד ןופ ןּוא



 םתא ּורּבציו .י

 םרמח םרמח

 : ןיראה לֵאֵבְּתַו

 הערפ אָרָיַו .אי

 הָחְורה הָתִיַה יִּכ

 ובל תא דה

 םֶהָלֵא ע עמ ? אלו

 : הוה רב  רֲֶׁאַּ

 הֹוהְי רמאיו .בי

 0 השמ לא
 ןרהא לא רמא

 ןממ תֶא הָמִנ
 ר פתֶאְַַו
 םְָבִל הָיָה
 :םירצמ ץרֶא לֵכְּ
 ןכ ושעיו .גי

 ודי תֶא ןרהא טו
 וחַטּב
 ֶרָאָה רפע תאי
 םָנְכַה יִחֶתו
 המה ֶדְְּ
 ץֶראָח רפע לֵּכ
 םיִּנִכ הָיָה
 ;םִיִרְצִמ ץֶרֶא לֵכְּב
 ןכ ּושעיו .די

 םֶהיֵטְלִּבמיִמְטרַחַה

 םיִּנַּכַה תא יִצֹוהְל

 .טכַאמַעג רָעווש (* .ךֶעלגרַעּב (
 .ןעגעילפ עניילק

 תרות

 יז ןָעּבָאה יז ןּוא י
 ןעּבילקעגנַעמַאזּוצ

 ,(+סנָעּפיוה עלוֿפ ַא ןיא

 ;רָעֿפ זיא דנַאל סָאד ןּוא
 .ןַערָאװעג ןַעּברָאר

 ,ןהָעזֲעג טָאה הערפ ןּוא .אי

 ןערָאװעג זיא סֶע זַא
 ,גנורעטכײלרעֿפ ַא

 (?םַעמרַאהרעֿפ רֶע טָאה
 יראה ןייז |

 רָעַהְעג טינ ייז טָאה רֶע ןּוא

 .טגָאוֲעג טָאה טָאג יוו

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .,גי

 : השמ ּוצ

 :ןרהַא ּוצ גָאז

 דנַאה ןייד ףיינ

 ןוֿפ ביומש םָעד גָאלש ןּוא
 ,דרָע רעד

 באוורעפ)| ןֶערָעו טָעוו רע ןּוא
 (*רעֿפעיצַעגנּוא ןיא טלעד
 .םירצמ דנַאל ןעצנַאג ןיא

 יֹוזַא ןַעּבָאה ייז ןּוא ,גי
 .ןָאהטַעג

 טגיינָעג טָאה ןרהַא ןּוא
 דנַאה ןייז |

 ןעקעמש ןייז טימ

 סעד ןַעגָאלשַעג טָאה רֶע ןּוא
 ,דרָע רעד ןופ ּביֹוטש

 רעֿפעיצַעגנּוא סָאד ןּוא
 ןֶעווֲעג זיא

 ,היֿפ ףיֹוא ןּוא ןַעשנעמ ףיוא

 ןופ ביומש ר רעצנַאג רעד
 דרֶע רעד

 רעֿפעיצעגנּוא ןָּערֶאו
15 
. 

 וֲעג זיא

 .םירצמ דנַאל ןעצנַאג ןיא

 ;טֿפירשרַעדליּב יד ןּוא .די|
 יֹוזַא ןעּבָאה עטרהָעלַעג
 ערעיײז םימ טכַאמַעג

 ןעצנוק> ?רָעּביֹוצ
 :עגנוא ןעגניירּבוצסיורא

 ,רעֿפעיצ

 טרַא'נַא (*

 .ה ,אראו ,תומש .דימלתהו הדומה
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 ;ג טינ ןֶע בי אלו .טנָאקַעג טינ ןעבָאה ייז רֶעּבֶא ןלכי אלו
 זיא רַעֿפעיצעגנּוא םָאד ןּוא םנכה יהתו

 היפ ףיוא ןוא ןעשנעמ ףיֹוא יָמְהַּבִבּו םֶדאב

 ;טֿפירשרעדליּב יד ןּוא . ומ | ורמאיו .ומ
 טגָאזַעג ןַעּבָאה עמרהעלעג םיִמְטרְחַה

 : ן'הערּפ ּוצ | הערפ לא

 .רַעגניֿפ א סָעטָאנ זיא סָאד אוה } יהא עַּבַצִא

 זיא ץרַאה ס'הערּפ ןּוא
 8 605 ןעּבעילּבעג טרַאה

 ,טרעהעג טינ ייז טָאה רָע ןּוא םֶהָלֶא ע מש 5

 .טדֲערֲעג טָאה טָאג יוו } :הוהי רבד ֶׁשֲאַּ

 טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא הוה רמאיו .
 השמ ּוצ | השמ לא

 ןעגרָאמ םַא הירפ ףיוא הָעמש רקּבַּב םכשה

 ,ץהערּפ רָאֿפ ךיד לָעמש ןּוא ערַפיִנפִלבֵציְתִהְ

 סיֹורַא טהָעג רֶע (ןֶעוו)
 ,רֲעסַאװ םּוצ

 : ןַעגָאז םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא

 המימה אָצוי הָּנה
 ילֵא תְרַמָאו
 :טנָאוַעג טָאג טָאה יוזא | הוהי רמא הּכ

 קלָאֿפ ןיימ סיֹורַא זָאל ימע חלש

 . ןענעיר רימ לָאז רֶע ןּוא : ינדבעיו
 \ | * נוחה

 מזָאל ּוד ּביֹוא םורָאװ .ּי| נא םא יכ
 סיֹורַא טינ חלשמ

 ,קלָאֿפ ןיימ ימע תא

 ריד ףיוא ןָא ךיא קיש ב חילשמ יננה
 ןוא טכענק ענייד ףיֹוא ןוא ךּמעבּו ךידְבַעבּו

 קלָאֿפ ןייד ףיוא
 רעזייה ענייד ףיוא ןּוא ףיתבבו

 = ,(+דליווָעג סָאד ברעַה תא

 םירצמ ןוֿפ רעזייה יד ןוא םירצמ יתב ואלמו
 ןערֶעוו לוֿפ ןעלַעוו יו :צ
 ,רליווענ ןופ ברעה תא

 ררע יד ךיוא ןּוא

 .ןָענֶעז יז רֶעבלֶעװ ףיֹוא
 הָמדֲאָה םנ
 ; ָהיֶלָע םֶה רֶׁשֲא

 .ןעטקעזניא ןוֿפ רֶעדָא ,תויח ןופ גנושימנעמַאזּוצ ַא (+



 .דימלתהו הרומה תרות 26

 יתיִלפְהְו .חי

 אוהה םויב

 ןשג ץֶרֶא תֶא
 דמע יִּמַע רֶׁשֲא
 הילע 0

 + ןא 9

 ןרעדנּוזּבָא לָעוו ךיא ןּוא ,חי

 גָאט םענֶעי ןיִא

 ,ןשג דנַאל סָאד

 ןייז טינ לָאז טרָאד זַא םש תויה יִתְלבְל
 ליג ןייק \בלע

 ,ןעסיוװ טסלָאז ּוד םּוא

 םָאנ ןיב ךיא סָאד

 . דרָע רָעד ףיֹוא

 עדת ןַעַמְל
 הָוהי יִנֲא יִּכ
 ;ץֶרֶאָה ברק

 .יש ש

 ןעכַאמ לָעװ ךיִא ןּוא ,טי תֶדּפ יתמשו טי
 דעישרעטנּוא'נַא

 ןּוא קלָאֿפ ןיימ ןָעשיווצ מב ימע ןיב
 ,קלָאֿפ ןייד

 ןייז לָאז ןעגרָאמ ּוצ היהי רֶחַמְל

 .ןעכייצ סָאד : הזה תאח

 ןֵּכ הָוהְי שעיו -כ
 דֵבַּכ ברע אביו

 ֹוזַא טָאה טָאג ןּוא .כ
 , ןָאהטַעג

 ןעמּוקעגנָא זיִא םָע ןּוא
 דליוועג (? עסַאמ ַא

 זיוה ם'הערּפ ןיִא

 ענייז ןּוֿפ ויֹוה סָאד ןיא ןּוא
 ;טכַענק

 םירצמ דנַאל ןַעצנַאג ןיא ןּוא

 הערפ הָתיֵּב

 דכִע תי
 םיצִמץֶרָאלֶכב
 ןיֶרַאָה תַחָשְּת
 1 ברעה יֵנּפִמ

 ןעֿפּורַעג טָאה הערפ ןוא .אכ הׂעֹרַּפ ארקיו .אכ

 ר רֵהֵאְל השמ לא

 ןעּברָאדרַעֿפ רע יד זיא
 ןערָאװעג \
 < .דליווָעג םָעד ןופ

 ןרהַא ןוא השמ

 : טגָאזעג טָאה רֶע ןוא רֶמאַֹּו

 טָאגרָעיײַאוצמרַעֿפּפָא ,טהָעג םכיהלאל וחבז :ןכל

 ,דנַאל םָאד ןיִא : : ץראב
\ 2 7 

 : 2 ל : טגָאזעג טָאה השמ ןוא .בכ הׂשמ רמאיו .בב
 טינ טסַאּפ םַע ןוכנ אל
 ,ןָאהט ּוצ יֹוזַא ןכ תושעל

 .רָעְרְעווש א (5 .טהעטש (1

 | ,('טניואוו קלָאֿפ ןיימ 4

 .ח ,אראו ,תומש

 םירצמ ןּופ ('ליירג םָעד ןַעד םירצמ תַבָעֹוּת יִּכ

 וצ ןרָעֿפּפָא רימ ןָעלֶעוו ניהלֶא הָוהילחַב
 ;טָאג רַעזנוא

 ןרָעֿפּפָא ךָאד ןָעלָעוו רימ חַּבְזִנ ןה

 תי םירצמ ןּוֿפ ליירג סעד םירצמ תבעות תא
 ,ןעגיוא יד ןיא ייז רָאֿפ םהיניעל

 מינ ןעד זנוא יז ןעלעוו : ונלקסי אֹלְו
 ?ןַענײטשרַעֿפ טא

 | ו | תשלש ךרה .גכ
 גנַאג געט יירד ןּופ גָעוו א ,גכ לוז פע

 : םימי

 ןיא ןהעג רימ ןעלֶעװ " רָבְדמַּב ףלנ
 עטסיוו רעד

 ןרָעֿפּפָא ןַעלֶעוו רימ א הוהיַל ונחבזו
 ,טָאג רָעזנּוא ּוצ וניהלא

 . ןָעְגָאז זנוא טָעװ רֶע יוו .ּניֵלֲא רַמאֹרְֲׁאַּכ

 :טגָאזעג טָאה הערפ ןוא .דכ הערּפ רמאיו .דכ
 ;ח שן

 ןעואלסיֹורַא ךייא לָעו ךיִא םכְתַא חלשא יכנא

 ןרָעֿפּפָא טָעװ רהיא ןּוא ּתְחַב

 טָאג רֶעייֵא ּוצ  םֶכיֵתֹלֶא הָוהיַל

 ,עטסיוו רעד ןיִא רָּבְדַמּב

 | אל קחרה קר
 ! תכלְל וקיחרת

 ני ֲִעַּב וריִתְעַה
 השמ רמו .הכ

 אֵצֹוי יכנא הנה

 טינ רהיא טלָאז טייוו רּונ
 , ןהָעגקָעװַא

 .ךימ רַאֿפ טעּב

 :טגָאזֲעג טָאה השמ ןּוא הב

 סיֹורַא העג ךיִא ,הָעז

 ריד ןוֿפ המעמ

 ןַעמַעּב לַעװ ךיא ןּוא יתרתעהו

 ,טָאג ּוצ הוהי לא

 ךיז טָעוו דליוועג סָאד ןּוא הערפמ ברעה רסו
 ,הערפ ןוֿפ ןָאהטּבָא בדו דא דג
 ןוֿפ ןוא טכענק ענייז ןופ | \מעמו וידבעמ
 קלָאֿפ ןייז 75 דל"

 ,ןעגרָאמ רֶחָמ
 :יירפ תחל

 טינ רהָעמ לָאז הערפ רוני * 5 לל לַא קר
 , ןעמָאּפש \לתה

 .םיפא --סּבֶא'נַא וצ טנעידעג ןַעבָאה םירצמ יד (1



 תרות

 ןַעזָאלוצסיֹורַא טינ םּוא חלש יתלבל

 םָעָה תֶא
 : הָוהיַל בל

 הָׁשֹמ אָצַיַו וכ

 הָעְרַפ םַעָ
 ;הָוהְי לֶא רַּתְעַיַו

 הוהי שעיו -זב

 הָשמ רַברּ
 ברעה רֵמּיַו
 דליוועג םָאד יידבט א
 טכענק ענייז ןוֿפ ,הערפ ןוֿפ | בעמ העְרַּפִמ

 0 ,קלָאֿפ ןייז ןופ ןּוא ומעמו
 ןעּבעילּבעג טינ זיא םִע ; רחֶא רֶאָשְנ אל

 .סֶעג יצנייֵא ןייק

 טרַאה טָאה הערפ ןּוא ,חכ הערפ רבכיו .חכ
 טכַאמעג

 | ובל תא

 תאִּזַה םֵעַּפַּב 2
 ;םָעְה תֶאחַּלִׁש אלו

 קלָאֿפ סָאד

 .טָאג ּוצ ןרָעֿפּפָא ּוצ

 ?םיֹורַא זיִא השמ ןּוא .וב
 ןעגנַאגעג \
 הערפ ןוֿפ

 .טָאג ןֵעטַעּבַעג טָאה רֶע ןוא

 ,ןָאהטַעג טָאה םָאנ ןּוא .זכ

 ,טגָאועג טָאה השמ יװ

 טֿפַאשעגּבָא טָאה רֶע ןּוא

 ץרַאה ןייז

 ,לָאמסָאד ךיוא

 ?םיֹורַא טינ טָאה רֶע ןּוא
 .קלָאֿפ סָאד ןעזָאלעג

 ,ב

 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .א) ?8 הו רֶמֹאֹיַו .א
 :תשמ וצ הׁשֹמ

 הערפ ּוצ םּוק -תָעְרַּפ לא אב

 ולא ְתְרַּבִדְ
 החי רמא חב

 םיִרְבְעָ יהלא
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 .םהיִא ּוצ דייר ןּוא

 ,טָאג טגָאזעג טָאה יֹוזַא

 :ןַעדוי יד ןופ טָאג רעד

 קלָאֿפ ןיימ סיֹורַא וָאל | ימע תא חלש

 .ןענעיר רימ לָאז רֶע ןוא :יָנְדְבַעַיו

 טינ טסליו וד ביוא םורָאװ .ב חתַא ןאָמ םִאיִּכ .ב

 ןעזָאלסיֹורַא חֶּלַׁשְל

 :םָּב קיזחמ דעו
 הָיֹוה הוהי ריהנה ג

 ָנְקְמִּב

 ,טסָעֿפ ךָאנ ייז טסלַאה ּוד ןּוא

 דנַאה סמָאג ןייז םָעװ ,ג

 ,היֿפ ענייר ףיוא

 .דימלתהו הרומח

 הערפ בל דָּבְכיו

 27 < .ם ,ח ,אראו ,תומש

 ,רלָעֿפ ןיִא סָאװ הדשב רשא

 ,דרָעּפ יד ףיֹוא | םיִּוּב

 ,ןעלזע יד ףיוא םירמחּב

 ,ןֶעלָעמַאק יד ףיוא םיִלָמְּב
 היֿפ?םיֹורג סָאד ףיוא רֵקַּבַּב

 -- היֿפ;ןיילק סָאד ףיֹוא ןוא ןאצבו

 דֵבָּכ רב
 הוהי הָלַּפהְו .ד

 ֵאְָׂשִי נק ןיֵ
 סיר הָנקִמ ןיִבו
 תמי אֹלְו

 לָאְרְִ ינבל ָּב

 .טסעפ ערָעווש א רהָעז : דאמ

 ?רַעטנּוא טעו טָאג ןּוא .ד
 ןערייש

 לָארשי ןּופ היפ םָעד ןעשיווצ

 ןוֿפ היפ םָעד ןעשיווצ ןוא
 ,םירצמ

 ןוא ןעבראמש טינ םָעוו םָע
 ּוצ טרֶעהֲעג סָאװ סָעלַא ןופ

 לָארשי רעדניק יד
 .ךַאז ןייק . רַבּד

 א

 טמיטשעּב טָאה טָאג ןּוא .ה דעומ הוהי םשיו .ה
 \ . + 1 רוצה

 םייצ ַא .

 רמאְל

 הָוהְי הֶׂשעַי רֶחֵמ

 הזה רבדה

 : ץיִראַּב

 הֹוהי ׂשֵעַּיַו ו

 הזה רבּדה תא

 :גירנעגָאז

 ןָאהמ טָאג טָעוװ ןעגרָאמ

 ךַאז יד

 ' ,דנַאל סָאד ןיִא

 ןָאהטַעג טָאה טָאג ןוא .ו

 ךַאז יד

 ןעגרָאמ ףיוא תרחממ

 םירצמ ןוֿפ היפ סָאד רָאנ ןוא | הנקמ לכ תמו
 ,ןַעּברָאטשעגסיֹוא זיִא

 יד ןוֿפ היפ םָעד ןופ
 לָארשי רֶעדניק

 .ןַעּברָאטשעג טינ רָענייק זי

 םירצמ
 ןוא | לאְרשי ייָנבהִנְקִּמִמּו
 : דָחֶא תַמ אל

 הערפ חלשיו 3
 תמ אל הנה

 לֵאָרְׂשִי הָנקּמִמ
 דחֶא דַע

 טקישַעְג טָאה הערפ ןּוא ז

 ,(ןהָעז)
 ןעּברָאטשַע ?ג םינ זיא סֶע ןּוא

 ,היֿפ ם'לֶארשי ןוֿפ

 ,סעגיצנייַא ןייק ךָאנ
 טרַאה זיִא ץרַאה ס'הערפ ןּוא

 ןַעּבעילּבעג
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 חַּלְׁש אלו
 .וםָעָה תא
 .הָוהְי רמאיו .ה

 ןרהאלאו הָׁשֹמ לא

 = לח
 םכינפח אלמ

 דש חי
 השמ וקר
 המימשה

 : הערפ יִניִעְל
 קבָאְל הָיָה

 םיִרְצִמ ץֶרֶא לַּכלַע

 םֶָאָה לע היו
 הָמֵּבַה לת
 | ןיְִׁשִל

 תֹעִּבֲעַבֲא חֶרפ
 ;םִיִרצִמ ץֶרֶא לבב
 וחקיו .י
 ןשבכה ַחיִּפ תֶא
 טְלֲעטשֶעג ךיז ןעּבָאה יז ןּוא הערפ ִנָפְ דמי

 הָׁשֹמ ותא קרזיו

 הָמיְמׁשַ
 יהיו

 ןיחש
 חרפ תֹעְבֶעַבֲא

 : מב םדאּב
 שכך +

 לבי אלו .אי

 הֵׁשֹמ נפל

 .סנָטפיוה ַץרֶעייֵא (1
 .רָאֿפ (* .ךיז

 ?טֿפירשרַעדליּב יד ןּוא .איו

 | מעל םיממרחה |

 .דימלתהו הרומה תרות

 : טָאה רֶע ןּוא ?םיֹורַא טינ
 .קלָאֿפ סָאד ןעזָאלֶעג

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ח

 ןרהַא ּוצ ןוא השמ ּוצ

 | ךייַא טמהָענ

 (!םנַעֿפיוה עלוֿפ

 ,םּור:ןֶעווייִא

 ןעֿפרַאװ םהיִא לָאז השמ ןּוא

 ה ןעגֶעג
 .ןעגיוא יד ןיִא ן'הערּפ רָאֿפ

 לעמיה

 ןֶערַעוו םעוו רע ןּוא .ט

 ביומש ןיִא (מלעדנַאװרָעֿפ)
 ,םירעמרנאל עצנַגסָאד יא

 ףיֹוא ןְערֶעװ טָעוו רֶע ןּוא
 ןעשנעמ

 טל ;דנַאװרָעֿפ) הי

 ,גנודניצטנַע נַא

 = (?ךיז טלעקיװטנַע ַעכלֶעוו
 - ןעזָאלּב ןיִא

 .םירצמ דנַאל

 8 ףיֹוא ןּוא

 ןיִא

 ןעצנַאג ןיִא

 ןַעמּונַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא -י

 םּור?ןַעוװייֶא םָעד

 ,ןהערפ רָאֿפ
 םהיא טָאה השמ ןּוא

 ןַעֿפרָאװַעג
 ,לעמיה ןעגֶעג
 ןערָאװעג זיִא סֶע ןּוא

 ,גנורניצטנעינַא

 ךיז טלָעקיווטנע ַעכלַעו
 ןעזָאלּב ןיִא

 .היֿפ ףיוא ןּוא ןַעשנעמ ףיוא

 ג טינ ןַעּבָאה עטיהעלעג
 ןהָעטשַעּב טנָאק

 )6 השמ ןעגַעג

 \ טײרּפשרַעֿפ ,טהילּב (*

 ,תומש

 ןיחשה ינפמ |
 ןיחשה הָיָה יִּ
 מח
 ;םיִרְצִמ לבב
 הָוהְ קחו כ
 הערפ בל תא |

 םֶהָלֲא עַמָש אלו
 הָוהי רּבִד רֶׁשֲאַּכ

 | השמ לא

 הָוהי רמאיו .גי

 | הָׁשֹמ לא

 רֵקּבַּב םַּכְׁשַה

 בציתהו

 .תערַפ נפל

 ולא הרמאו

 הוהי רַמָא הֹּכ
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 ימע תא -

 נב
 תאֹזַחםַעּפַּביִּכ הי
 חלש ינא

 יתְפִגמ לָּב תֶא
 בל לא

 עבו ב
 ַרּת רובע
 ינָ יִא יִּ
 ;ץֶרֶאָה לֵכְּב

 יתְַלש הָּתַע יב מ |
 ידי תא |

 .וצ (1

 .מ ,אראו

 ,גנודניצטנע רֶעד ןַענֶעוו

 ןַעווֲעג זיִא גנּודניצטנַע יד ןֶעד

 ?טֿפירשרַערליּב .יד ףיֹוא
 עטרהָעלעג

 .םירצמ עלַא ףיוא ןּוא

 טרַאה טָאה טָאג ןּוא ,בי
 טכַאמעג

 + ,ץרַאה ס'הערּפ

 ,טרָעהֲעג טינ יז טָאה רֶע ןּוא

 טדָערַעג טָאה טָאג יוו

 .השמ ּוצ

 טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא .גי

  :השמ ּוצ

 ןעגרָאמ םַא הירפ ףיוא העטש

 ךיז לָעמש ןּוא

 ן'הערּפ רָאֿפ

 : ןַענָאז םהיא ּוצ טסלָאז ּוד ןּוא

 ,טָאג טגָאזעג טָאה יֹוזַא

 :ןעדּוי יד ןופ טָאג רֶעד

 קלָאֿפ ןיימ םיֹורַא קיש

 .ןענעיד רימ לָאז רֶע ןּוא

 לָאטסָאד םּורָאװ .די

 ךיא קיש

 ןַעגָאלּפ עניימ עלא

 ןַעצרַאה ןייד (:ןיִא

 ןּוא טכַענק ענייד ןיִא ןוא
 ,קלָאֿפ ןווד ןיִא

 ,ןעסיװ טסלָאז ּוד םּוא

 .ךיא יװ ָאמינ זיא סֶע זַא

 .דרָע רֶעצנַאג רעד ףיוא

 טציִא טלָאװ ְךיִא זַא םּורָאװ .וט
 טקערטשעגסיוא

 \ : דנַאה ןיימ



 ְךתֹוא ְךַאָ
 ךֶכַע תֶאְו
 רבב
 דחכתו

 : ץראה ןמ
 ד +

 םלּואו .וט
 תאז רובעב
 ּתְדַמעָה
 ָךְתאֵרֲה רּובעב
 0 יחּכ תֶא

 ימש רפס ןַעַמְלּ

 : ץראה לָכְּב
 עצוב

 .דימלתהו הרומה הרות

 ךיד ןַענָאלשַעג טלָאװ ןוא

 קלָאֿפ ןייד ןוא

 = ,טסַעּפ טימ

 טגיליטרַעַּפ ּוטסלָאװ
 ןערָאװעג

 דרֶע רעד ןוֿפ

 רּונ .וט

 םָעזיִר ּבעילּוצ

 ,(1ןעטלַאהרַע ךיד ךיא ּבָאה

 ןַעזייווֲעּב ּוצ ריד םּוא

 ,טֿפַארק ןיימ

 ןעלהעצרעד ּוצ םּוא ןּוא
 6 ןעמָאנ ןיימ

 .דרֶע רַעצנַאג רעד ףיֹוא

 .יעיבש

 | לֶלותסמ ְךֶדֹוע .וי
  יּמַעַּב

 חלש יִתְלְבְל

 רימממ יננה .חי

 = רֶחָּמ תַעּ
 דאָ דַבָּכ רָרָּב
 והמכהיַהאלרַשַא

 םירְצִמְּב
 הָיָה םֹויַה ןֵמְל
 | :התע דעו

 החלש הָּתְעַו טי

 ךנקמ תֶא (יזִעָה

 ָךל רֶׁשֲא לֵב תֵאְו

 הדשב

 הָמהַּבַהְוםָדֶאהלָּכ
+4 

 הֶדָׂשַב צַּמירְשִא
 .ןהעמש ןַעָאלֲעג (

 .םהור

 ףיֹוא ךָאנ טסמָערט ּוד =
 ,קלָאֿפ ןימ =

 !ןֶעזָאלּוצסיֹורַא םינ יז םּוא

 ןענעגער זָאל ךיא .חי
 טייצ רעד ןיא ןֶעגרָאמ

 ,לעגָאה ןערָעווש א רהעז

 טינ זיא ןעכיײלג ןייז סָאװ
 ןֶעווֲעג

 .םירצמ ןיא

 זיִא יז יװ ןָא גָאט םָעד ןופ
 ןערָאװעג טעדנירגעג

 /  .טציִא זיב

 טציא קיש ָאזלַא .טי

 טייהרֲעכיז ןיִא ןֶעגניירּב
 ,היֿפ ייד - ==

 טסָאה ּוד סָאװ סָעלַא ןוא
 | ; דלֲעֿפ ןיִא + = .

 ,היפ ןּוא ןעשנעמ עלא

 ניֿפעג ךיז ןֶעלַעוו סָאװ
 דלָעֿפ ןיִא

 ןיימ ןַעכַאמ טנַאקֶעּב ('
 מל זועמ ןכה -- זעה (*

| 
| 
 ן

| 

| 
| 
 ו

 ֶּבַ ֶהלֲערֵָיו |

 29 .ט ,אראו ,תומש

 ןעמונעגנירַא טינ ןעלַעו | ןוא  הָתיִּבַה ףסֶאְי אלו
 -- ,ויֹוה ןיא ןֶערֶעוו --%

 ןהעגּבָארַא ייז ףיֹוא םָעוו
 ,לַעגָאה רַעַר

 .ןַעּברַאטש ןָעלַעוו ייז יא
 ,טכָענק ס'ערפ ןוֿפ רֶענֶעי <
 רַאֿפ טעטכריֿפַעג טָאה סָאװ

 ,טרָאװ סָעטָאג

 :ּותַמ

 רַבְּד תֶא אָרְיַה .כ
 | הערפידבע :מהוהי

 ענייז ( ןעּבעירטרַעֿפ טָאה ןידבע תא םינה
 טכענק \ וו .
 ב7 | היפ ןייז ןּוא והנקמ תאו

 .רעזייה יד ןיִא , םיתבה לא

 םש אל רשאו .אכ

 ובל
 הָוהְי רַבְּד לֶא
 וידע תֶא בוי

 טָאה סע רעו רעְבָא .אכ
 0 טכארע ָע מינ

 ,טרָאװ םָעטָאג ןָעגָעוו

 ענייז ןַעוָאלַעג טָאה רעה
 טכענק \

 הופ ןייז ןוא והנקמ תאו

 .דלָעֿפ ןיא :הדשב

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא בכ הָוחְי רמאיו .בכ

 : תשמ ּוצ השמ לא

 ףֶדָי תֶא המ
 מַה לע
 ר יחי
 םירצמ ץֶרֶא לֵכַּב

 ֶרָאָה לע
 הֵמָחִּבַה לעו

 בש לכ לע

 דנַאה ןייד גיינ

 לעמיה םָעד ןֶעגֶע

 לעגָאה ַא ןייז טָעוװ סָע ןּוא

 ,םירצמ דנַאל ןַעצנַאג ןיִא

 ןעש.נמ ףיֹוא

 היֿפ ףיֹוא ןּוא

 זָארג יד רָאג ףיֹוא ןּוא
 דלֲעֿפ ןיֿפ הֵדֵּׂשַה

 .םירצמ דנַאל ןיא (סָאװ) = :םירצמ ץְרֶאַּב

 טגיינָעג טָאה השמ ןּוא .גב השמ טִיַו .גכ
 ןעקעטש ןייז והסמ תא

 ,לעמיה ןַעגעג םימשה לע
 םָעג טָאה טָאג ןוא ןתנ הוהיו

 .ץרָאה ןייז ןָאהטַעג םינ 6 .טלעמַאזרַעֿפ (!
 .ןֶעּבענעג ('

 (?טכַא
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 דרֵבּו תלק

 ?ּבָארַא זיא רֶעייֿפ א הצרא שא ףלהתו
 ,דרֲע רעד ףיוא ןעגנַאנעג |
 (:טכַאמָעג טָאה טָאג ןּוא דרב הָוהְי ר רטמיו

 לָעְנָאה ַא
 .םירצמ דנַאל סָאד ףיוא :םירצמ ר לע

 ַא ןְעווֲעג זיא םִע ןוא .דב שאו דרב יהיו .דכ
 ,רעײֿפ ַא טימ לענָאה

 רַעדנַאנוֿפ ךיז טרעקַאלֿפ סָאװ תחקלתמ

 ,לענָאה ןָעמימ ןיא =  ררֵּבַה ות
 ,(?רָעטכידָעג א רהְץז דאמ דֵבַּב

 ןֶעווֲעג ינ זיִא רֶעבלַעזַא סָאװ והמָכ היה אל רשא

 םִרְצִמ ץֶרֶא ל
 : יגל הָתִיֵה זָאמ

 ֶרּבַה יו .הנ
 םִירצִמ ץֶרֶא לֵכְּ
 הדָּשברׁשֲאלבתִא
 הָמַהּבדַעוםֶרָאמ
 בֵׂשָע לַּכ תֶאְו

 ֶדָשַה == |
 רעד ןַעגָאלשעגסיֹוא טָאה דרּבה הֵּכִה

 ,לעגָאה '
 רלַעֿפ ןוֿפ םיֹוּב ןֶערָעי ןוא הֶדָשַה ץע לֵּ תֶאְו

 :רבש

 ,ןשג דנַאל ןיִא רּונ .וכ ןֵׁשֹּג ץֶרֶאֹּב קר .וכ

 ינב םש רשא
 \ לארי 003
 ;דֵרַּב היה אל

 הערפ חַי .זב

 אָרְקיו ו
 ןרֵהֲאְּו הֶׁשֹמְל

 םֶהְלֲא רֶמאַֹו

 פה יִתאָמָ

 ,םירצמ דנַאל ןַעצנַאג ןיִא

 .קלָאֿפ ַא ןְעווֲעג זיא יז טניז

 טָאה לַעגָאה רעד ןּוא .הכ
 ןענָאלשַעגסיוא

 םירצמ דנַאל ןָעצנַאג ןיִא

 ןֶעווֲעג זיא םִע סָאװ םָעלַא
 ,דלָעֿפ ןיִא

 8>- ,היֿפ ויּב ןֶעשנעמ ןופ

 רלֲעֿפ ןּופ זָארג יד רָאג ןּוא

 .ןַעכָארּבּוצ רֶע טָאה

 לָארשי רָעדניק יד ּואוו
 מע

 .ןָעועג םינ לעגָאה ןייק זיא

 טקישעג טָאה הערפ ןּוא .ּונ

 ןַעֿפורַעג טָאה רֶע ןּוא

 ןרהַא ןּוא השמ

 :טגָאזַעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא

 ;טגידניזַעג ךיִא ּבָאה לָאמסָאד

 .רֶערֶעוש א (5 .ןַענגַער טכַאמַעג (1

 .דימלתהו הרומה תרות

ְ 

 . תעדי |

 .ט ,אראו ,תומש

 ,רַעטכַערֲעג רעד זיא טָאג קידצה הָוהְי

 קלָאֿפ ןיימ ןּוא ךיא רָעּבָא :םיִנ שר
 .עגידלוש יד ןַענַעז

 לא וריתעה .ח
 :טָאג םעב .ם| +/ + 4

 ! הֹוהְי =
 ןויז ּוצ גּונֲעג זיא סע ןוא תיהמ ברו

 ,לעגָאהןוא ןֶערָענּור (+ץפיורג דרב םיהלא תלק

 ןַעזָאלסיֹורַאךייַא לָעו ךיִא ןוא םכתא תשא

 טינ רהעמ טעו רהיִא ןּוא ;ֹומַעַ ןופסת אלו

 (ָאד) ןהָעטש ןַעּביילּב ילא דמאיו
 םהיִא טָאה השמ ןּוא .טכ ולא רמה ,םכ

 : טגָאזעג השמ

 ןהעגסיֹורַא לָעוװ ךיִא רּונ יוו ריִעָה תֶא יִתאֵַּ
 ,טדָאטש ןוֿפ

 ןעטיירפשסיוא ךיִא לָעו ּתַּכ תא שרפא
 דנעה עניימ

 לר :מָאְג ּוצ הֹוהְי לא

 ןַערעהֿפיֹוא ןעלַעוו ןֶערענּוד יד ןולדחי תוללה

 הָיהִי אל דָרְבהְ
 דוע

 עדת ןעמל

 ץֶרָאָה החיל יִּ
 ְךיֶדְבַעַו הָּתאְו .ל

 רהָעמ טָעוו לָענָאה רעד ןּוא
 ,ןייז טינ

 ,ןעסיװ טסלָאז ּוד םּוא

 ₪ זיִא דרָע יד סָאד

 טכַענק ענייד ןּוא ּוד רּונ ל

 ,ךיִא .סייוו די

 ןואְריִת םֶרֶיִּכ
 םיִהלֶא הָהְיִנפִמ
 הָתְּפהְו .אל
 הת הרשה
 ביבָא הָרשַה יִּ
 :לעֶבּג הְֶּׁשִפַה
 .הֵּמְחַהו .בל

 תמסכהו

 ו אל

 : הָנַה תֹליֲִא ִּ

 .טונ ךָאנ םָעוו רהיא זַא
 ןעטבריפ

 .טָאג ןעגיּבייֵא םָעד ראפ

 סּכַאלֿפ רָעֹד אל

 ?םיֹוא זיִא ןָעטשרעג יד ןּוא
 ,ןַערָאװעג ןענָאלשעג

 ןֶענַעז ןעטשרעג יד םּורָאװ
 (* גיטייצ ןֵעווֲעג

 .ךעלגנעטש--סּבַאלֿפ רעד ןּוא

 ןוא ץייוו רָעד רָעֹּבֶא .בל
 (?לעקניד רעד

 ןעגָאלשעגסיֹוא טינ ןֶענעז
 ,ןערָאװַעג

 ?מָעּפש ןַענַעז ייז םּורָאװ
 .ןֶעווֲעג עניטייצ

 .ףייר (? .עכילטַעג ( .ץייוו טרַא'נַא (=



 השמ אֵצּיַו .גל

 הערפ םִעַמ
 רמה תא
 ויִפַּב שרפיו

 הוחי לא

 ילד

 דרֵּבַהְ תולה

 רַטַמּו

 : הַצרַא ְךֵּתִנ אל

 הערפ אריו .דל

 לדח יב

 רֶרָּבַהְו רֶטָּפַה
 תלֹקַהְ
 אטֲחל סו
 ֹוּבִל דב
 : ויָדְבַעַו .אוה

 הערפ בל קזחיו .הל

 - אלו

 לאְרשי ינּב תֶא

 הוה רב רשָפַ

 .השמ ךרוד : : השמ דב

 .טכ--הכ ,חב לאקוחי :הרטפה

 0 % א ב

 ןזדי 9
 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .א לא הוהי רמאיו .א

 :השמ ּוצ השמ

 ,הערפ וצ הָעג העְרַּפ לא אב

 טרַאה ּבָאה ְךיִא םּורָאװ יתדבכה ינא יב
 \ טכַאמַעג =

 | | ץרַאה ןייז ובל

 255 הת י ענייז ןוֿפ ץראה סָאד ןוא | ןידבע בל תאו

 .דימלתהו הרומה תרות

 ?סיֹורַא זיא השמ ןּוא ,גל

 ןַעגנַאגעג \
 ץהערּפ ןּופ

 ,טדָאטש ןּופ

 םיירפשעגסיֹא טָאה רֶע ןּוא
 נעה ענייז |

 ,טָאג ּוצ

 טרעהעגֿפיֹוא ןָעּבָאה סע ןוא

 לַעגָאה רעד ןוא ןֶערענּוד יד

 ןֶעגֶער ןייק ןוא
 ןעסָאגַעג טינ ךיז טָאה

 .דרָע יד ףיֹוא |
 ,ןהָעוֲעג טָאה הערּפ ןּוא ,דל

 טרעהעגֿפיֹוא טָאה סע זַא

 לַעגָאה רעד ןּוא ןַעגער רעד

 ,ןערענּוד יד ןּוא

 טגידניזעג רָעטייוו רֶע טָאה

 טכַאמָעג טרַאה טָאה רֶע ןּוא
 ,ץרַאה ןייז

 .טבענק ענייז ןּוא רַע

 טרַאה ויִא םָע ןוא .הל
 ,ץרַאה ס'הערפ ןעבעילבעג
 ?םיֹורַא טינ טָאה רֶע ןּוא

 ןֶעזָאלעג
 ,לארשי רעדניק יד

 טדָערֲעג טָאה טָאג יוו

 ,טבָענק

 ,תומש

 רֶחַמ איִבָמ יִנְנִה
 ;ְָָבְנִּב הָּבְרַא !

 תאְרָל לכּוי אלו |

 81 י ,מ ,אב ,אראו

 ןַעכַאמ לָאז ךיִא םּוא יתש ןעמל

 הֶּלִא יתתא

 :ובְרְקְּ

 רפת ןַעמלּו .ב
 נב יִנאְּב ||

 נב ןָ
 טכָאלָעסיוא ךיז גָאה ךיִא יוו יתללעתה רׁשֲא תא

 ןעכייצ עיד עניימ

 .םהיא ןַעשיוצ

 טסלָאז וד םּוא ןוא -ב
 ןעלהָעצרעד

 ,ןהוז ןייד ןוֿפ ךרָאהַעג ןיא

 ,לָעְקנייָא ןייד ןופ ןוא

 ,םירצמ רֶעּביִא םירצמב
 | | הני

 ,ןעכייצ עניימ ןּוא יתתא תאו

 ייז ןיִא ּבָאה ךיִא עְכלָעוו
 טכַאמִענ

 ,ןעסיװ טלָאז רהיא ןּוא
 .טָאג ןיּב ךיא סָאד

 ןֶענַעו ןרהַא ןוא השמ
 ןעמּוקֲעג

 םב יִּתְמַׂש רֶׁשֲא

 ;:הוהי

 ןוא .ג ןרהֶאוהשמ אביו ג

 - הָעְרַפ לֶא
 ויִלא ורמאלו
 הוהי רַמָא הּכ

 יִרְבִעָה ימלא
 תנא יֵתָמ דע
 מ תל
 מע חלש |

 יַעַבִדְנִי 

 הָתַא ןָאָמ םֶאיִּכ ד
 ימע תֶא חלש

 ןהערפ ּוצ

 םהיִא וצ ןַעּבָאה ייז ןּוא
 : טגָאזַעג

 ,מָאג טגָאזעג טָאה יֹוזַא

 :ןַעדּוי יד ןופ טָאג רעד

 טינ ּוטסָעוו ךָאנ עגנַאל יוו
 עלו |

 ,רימ רָאֿפ ךיז ןֶעּבעגרעטנּוא

 ,קלָאֿפ ןיימ םיֹורַא זָאל

 .ןענעיד רימ ןַעלָאז יז ןוא

 טינ טסליוו ּוד ּביֹוא םּורָאװ .ד

 ,קלָאֿפ ןיימ ןַעזָאלסיֹורַא

 ןעגרָאמ ךיִא גניירב

 .((םיּבעג ןייד ןיִא קָערשייה ַא

 ןיִע תֶא הָּמְִו .
 ץראה
 שן

 ןעקעדרַעֿפ םָעוו יז א .ה
 ,דרָע רעד ןוֿפ ןייש םָעד

 ןהש ןענעק טינ טעְוו ןַעמ ןּוא

 ,דרָע יד ץראה תא
 גוג

 .ץינערג (1



 .רימלתהו הרוטה תרות 29

  ןעסָעֿפיוא טַעװ יז ןּוא באו

 םָאד ןופ טסֶער םָעד המלּפה רתי תא
 ,ענֲענּורטנַא א יו

 ךייַא ייּב זיִא סָאװ םכל תראשנה
 ןעּבילּבעגרֶעּביִא 5 שןאש } 7

 ,לַענָאה ןופ דרבה ןמ

 ,םיֹוּב ןערֶעי תל ל ל ה: ןעסָעֿפיוא טָעװ יז ןוא ץעה לכ תא לַכאְו
 סיֹורַא ךייַא יּב טצָארּפש סָאװ םֶכָל חמצה

 ,הֶדֵּשַה ןִמ
 ךיתב ּואלמו ו

 ן* + 1 +

 ךיִדְבִע לב יִּתִבּו
 םיִרְצִּמ לֶכ יִּתָבּ

 לּופ ןֶעלֶעװ סִע ןּוא ו
 רעיה ענייר ןֶערֶעוו

 ַץלַא ןוֿפ רֶעזייה יד ןוא
 טכענק נייד

 , םירצמ עלא ןוֿפ רעזייה יד ןּוא
 ,(קָעְרשייה א טימ) ? רש

 ןעבָאה ןַערֶעטלַע ענייר סָאװ אר אל רֶׁשֲא
 ןהָעזֲעג טינ סַע ךיתבא
 ןא חג

 ענייד ןוֿפ ןֶערֲעטלֶע יד וא | | ךיתבא תֹבֲאַו
 ןערעטלע טא =
 ןַענַעז ייז טניז םתויה םוימ

 דרָע רעד ףיוא הָמְדֲאָ לע

 עב ד יש .גָאט ןעגיטנייה זיּב הזה םויה דע

 הק ךיז טָאה רֶע : -

 הערפ ןוֿפ טכענק יד ןּוא א בע ורמאיו 1
 : טגָאזֲעג םהיא ּוצ ןַעּבָאה | ויִלֶא הערפ

 ןענַאװ זיּב יֵתָמ דע

 זנוא רַאֿפ ןייז רֶעזיד .טָעוו ּונְל הז היהי

 ,קירטשלַאֿפ א שקומל

 ןעשנעמ יד םיֹורַא זָאל םיִׁשְנאַה תא חלש

 ןענעיד רוז ןַעזָאל ןּוא | ודב

 םהיִהְלַא הָוהְי תֶא

 עדה ברטה

 זַא : םִיִרְצִּמ הָדְבַא :

 ,ה | בֵׁשֹיו .ח

 ,טָאג רֶעייז טָאג ם

 ,טינ ךָאנ ןַעד ּוטסייוו

 ?(!רָעטנּוא טהעג םירצמ

 ?קירוצ טָאה ןעמ ןוא
 טרהעקעג

 .ןַערָאװעג ןַערָאלרַעֿפ זיא (1

 הוהְי רֶמאַֹּו .בי |

 די הנ |

 .י ,אב ,תומש

 ןרהַא ןּוא השמ ןר הא תאו השמ תֶא

 , ץהערּפ ּוצ הערפ לא
 : טגָאזעג ייז וצ טָאה רַע ןּוא תל רמאיו

 טנעיד ,  םהָעג | בע וכל

 ; טָאג רֶעייֵא , םָאג בכלא הוה תא

 | 7 סָאד ןָעְנָעש רָעוו ,רָעוו : םיִבלהַה יו ימ
 רֶעהֲעג

 5% טָאה השמ ןוא 8 = השמ רֶמאַֹּו .ט

 טימ ןּוא עגנוי ערָעזנוא טימ ( ניק וניר
 רימ ןָעַלָעוו עמלא ל ענו | : :
 ,ןהעג ךל

 םימ ןּוא ןהיז ערֲעזנּוא םימ וניתונבבו ונינבב
 ,רעטכַעמ ערעזנּוא

 טימ ןּוא ףָאש ערעזנּוא טימ
 רַעדניר ערעזנּוא

 ,ןהָעג רימ על

 :רעייפ רעכילטעג א םּורָאװ
 .זנּוא ייּב םִע זיִא גָאט

 :טגָאזַעג ייז ּוצ טָאה רֶע ןוא .י

 ונרקבבו ּונְנאַצּב

 ךלנ
 :ּונָל הָוהְי גַח יִּכ

 םֶהָלא רמאיו .י
 ,ךייא טימ ןייז טָאג יֹוזַא לָאז םכמע הוי ןכ יהי

 ַלַׁשֲא רֲֶׁאַּ

 םכפט תַאְ

 ואר

 העמש ךייא רַאֿפ םָאד ן םֶכינּפְדְְנהֲעְר :
 סע ב ראפ

 ! יוזא םינ ,אי ןכ אל .אי

 יבנה אָ כל
 הוהי תא ּודבעו

 םּתַא ּהָתֹא יִּכ

 ךייִא ןַעזָאלסױרַא לָעוו ךיִא יוו

 ! רעדניק ַערַעייֵא ןוא

 טהעז

 ,רַענעמ ,רחיא טהָענ |

 ,טָאג טנעיר ןּוא

 .רהיא טגנַאלרָעֿפ סאד ביו
 | םישקבמ

 ?םיורָא ייז טָאה ןַעמ ןּוא םתא שרגיו

 ןַעּבירמַעג ו 0/0
 .ןהערפ ןוֿפ : הערפ ינפ תאמ

5 * 
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 םנאזעג טָאה םָאג ןוא ,בי

 השמ לא : השמ ּוצ

 דנַאה ןייד גיינ



 םיִרצִמ ץֶרֶא לַע
 הֵּבְרֲאַּב

 לע
 םירצִמ | ץֶרא למ

 לכאיו

 ץְראָה בֶׂשֶעלַּכ תֶא
 רֶׁשֲא לַּכ תֶא

 , ,ךֶרֵּבַה | ריִאָשֶה

 השמ םיו 5

 והטמ תא

 רצמ ץֶרֶא לע
 םידקחורגהנהוהיו

 כ

 הי

 אָּוהַה םֹויַה לַּכ
 הלילה 5

 היה רקפה

 אדה
 :הָּבְרַאָה תֶא
 הָּבְרַאֲה לַעַּיו .די

 םירצמ ץֶרֶא ל לע
 ניו
 הן

 םירצמ לּובְּג לכּב

 דאמ רַבָּכ

 נפ
 הֵּבְרַא ןֵכ הָיָה אל

 וחמכ

 :ןָכהְיַהְיאל וירחאו
 םכיו .ומ

 אה לֵב עת תֶא
 ;ןצ ₪

 ץר

 , טהורעג 1

 .דימלתהו הרומה תרות

 םירצמ רנַאל סָאד רֶעּביִא

 ,קערשייה רעד ןַעגעוו

 ןעמוקנָא טעו יז ןוא

 םירצמ דנַאל סָאד ףיֹוא

 ןעסַעֿפיוא טָעוװ ןוא

 ,דרֶע רעד ןּוּכ זָארג סָאר רָאג

 טָאה לַענָאה רֶעד סָאװ סָעלַא
 .ןעזָאלעגרֶעּביִא

 טניינַעג טָאה השמ ןּוא .גי

 ןעקעטש ןייז

 ,םירצמ דנַאל סָאד רַעּביִא

 .טרהיפָעְג טָאה טָאג ןוא
 דנױװטטסָא'נַא

 'רנַאל סָאד רָעּביִא

 גָאט םָענַעי ןעצנַאג סער

 ;טכַאנ עצנאג יד ןוא

 ןעגרָאמ ןַערָאװעג זיא סַע

 טָאה דניװ:טסָא רעד ןּוא
 ןעגָארטַעגנָא

 5' כ" ' | .קערשויה יד

 זיִא קערשייה יד ןוא .די
 ןע עמוקעגנַא

 םירצמ דנאל עצנַאג סָאד ףיֹוא

 )1 יא ךיז טָאה יז ןוא

 ,םירצמ ןוֿפ טיּכֲעג ןֶעצנַאג ןיא

 ;(?לעיֿפ רעהו

 רהיא רַאֿפ

 קַע-שייה ַאוַא ןֶעוועג טינ זיא
 יז יװ

 טינ טָעוו

 .ַאזַא ןייז

 טקַערֶעּב טָאה

 רָעצנַאג רעד ןּופ |
 ,דרָע

 רהיא ךָאנ ןּוא

 יז ןּוא .ומ

 ןייש םעד

 .רעווש (

 .י ,אב ,תומש

 ץרֲאָה ָךׁשְחַתַ

 לבא
 ץֶרָאָה בָשָע לֵּבתֶא
 ץִעָה יִרּפ לַּכ תֶאְו

 דרבה ריִתֹוה ֶׁשֲא

 קרי לָּברַתֹונ אלו
 ץֵעּב
 הֶדַּׂשַה בשעבו

 יצר לכ
 הערפ רחמיו .ומ

 | ארקל |

 וראו הֶׁשֹמְל
 ראו

 יִתאָמָח
 םכיהלא הוהיל

 וכל
 התעו :

 יִתאַּמַח אֵנ אש
 פה ךא ה

 כא וה

 ילעמ .רסיו

 הזה ה קר |

 :הֶוה יי לא ר רתע

 הָוהְי היו .םי
 אָ קח סי חו
 הבראה תֶא אש
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 -עטסניֿפ זיא רֶרָע יד ןוא
 ,ןַערָאװעג

 ןעסעגעגֿפוא טָאה יז ןוא

 דרֶע רַעֹד ןוֿפ זָארג סָאד רָאג

 ,םיֹוּב ןּוֿפ טכורֿפ יד רָאג ןוא

 טָאה לענָאה רעד סָאװ
 ,ןַעזָאלֶענרַעּביִא

 :רָעֹּביִא טינ ןיִא םִע ןוא
 סנירג ןייק ןֶעּבילּבֲעג

 | םיֹוּב ץֿפיֹוא

 דלֲעֿפ ןּוֿפ וָארג ץֿפיֹוא ןּוא

 .םירצמ דנַאל ןָעצנַאג ןיִא

 = ףיֹוא טָאה הערּפ ןּוא  .ּוט
 ןעֿפורעג ךיג

 ,ןרהַא ןּוא ן'השמ

 :טנָאזַעג טָאה רע ןּוא

 טגידניזעג ּבָאה ךיא

 ,טָאג רָעייַא ,טָאנ רָאֿפ

 .ךייַא רָאֿפ ןוא

 טציִא ןּוא וי

 דניז ןיימ ךָאד ּבעיגרֶעֿפ

 ,לָאטסָאר רונ

 םָעּב ןוא

 ,טָאג רֶעייֵא ,םָאג

 רימ ןוֿפ ןָאהטּבָא לָאז רֶע סָאד

 .טיוט ןעזיד רּונ

 ןעגנַאנעגסױרַא זיא רע ןוא .חי
 ן'הערּפ ןּופ

 .טָאג ןֶעמֲעבֶעג טָאה רֶע ןּוא
 ((טָערנֶעוועג טָאה טָאג ןוא ,טי

 ?טסָעװ ןעקרַאמש א רהָעז
 ,דניוו <

 ןעגָארטַעגקַעװַא טָאה רָע ןוא
 ,קערשייה יד

 .טרהעקעגמוא (+
0 (1 



 .דימלתהו הרומה הרוח 24

 :רַעֿפ רהיֵא טָאה רֶע ןוא
 ;רַעעטֿפליש ן יא ('ןעסיומש
 עבעילבעגרעביא טינ זיִא םִע

 ו מי וע
 רַאָׁשִנ אל

 .דָחֶא הַּבְרַא

 :םירצמ לוב לכ

 הוה קזחיו כ

 הערפ בל תא

 חַּלְׁש אלו
 :לֵאָרְׂשִיינְּב תֶא
 הוהי רַמא .אכ

 הָׁשֹמ לא
 הד הטנ

 סימה לַע
 שח יהי היה ידי
 םירצמ ןיִרֶא לַע

 קַעְרשייה עגיצנייַא ןייק

 .םירצמ ןוֿפ טיּבַעג ןעצנאג ןיא

 טרַאה טָאה טָאג ןּוא כ
 טכַאמָעג

 / ,ץרַאה ס'הערפ

 ?סיֹורַא טינ טָאה רע ןּוא

 .לָארשי רָעדניק יד

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .אכ
 :השמ ּוצ

 דנַאה ןייד גיינ

 ,לעמיה ןֶעגֶעג

 ַא 5 טָעוװ סֶע ןוא
 םינרעטסנ

 םירצמ ראל סָאד ףיֹוא
 טעו סינרעטסניפ יד ןוא | : ךשח שמיו ינ יפ יד זוג , : -

 ןהָעג לָאז .ןעמ ןעבאמ |
 .(?גידנעּפַאמ יי יי

 טניינעג טָאה השמ ןּוא .בנ| 8 הש יג .בכ
 דנַאה ןייז | ודי

 ,לעמיה םָעד ןֶענֶעג םימשה לע
 ל רע 7

 ַא ןֶערָאװעג זיִא םִע
 םינרֲעטסניֿפ עטכידעג

 ,םירצמ דנַאל ןָעצנַאג ןיא

 יא  הָלֵפֲא ְךֶׁשֹח יִהְיַו
 םירצמ ץירא לכּב
 .ןה1* < שןש 5:

 .נָעמ ירד | 1םימי תשלש
 *ל ל |:

 ןהָעזֲעג טינ ןַעּבָאה ייז ,גכ ואר אל .גב

 ןיִחַא תא שיא

 מק אלו

 ויָּתְחַּתִמ שיא
 םימ תַשְלש
 רניק ָעלֶאייּברָעְא .לֵאָרׂשִי נב ל

 רוא הָיָה

 |: םתבשומ כב

 ןרעדנַא םָעד רֶענייֵא

 :פיוא טינ ןֶענַעז ייז ןּוא
 , ןַענַאטשעג

 ןוֿפ רַעניק י נלעטש | ןייז

 ; גָעט יירד

 לָארשי רעד

 ערֶעייז ןיִא גיטכיל ןֶעווֲעג זיא
 .ןעגנּוניואוו

 .גרַעּבניטש פ"ע (5 .טקורַעֿפ (1

 הוהיל ונישעת |

 .י ,אב ,תומש

 .ישילש = | 0
 ןעֿפורַעג טָאה הערפ ןוא .דנ| יע ,5 .אָרְמִיב :דכ 2 זיו ירסיו -.דנ

 .השמ | השמ לא
 | קא :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא | | = רמאיו

 ,טָאג טנעיד ,טהָעג הוהי תא ודבע ּוכְל

 תיֿפ דניר ןּוא ףָאש רעייַא רונ םכרקבּוסכנאצ קר
 ;(ָאד) העט ןעביילב לָאז וצי
 , אל

 הרי הרפ :
 ְךיֹוא ןעלאז רָעדניק יא ףלו םֶכְּפַט םַּג

 ךייא טימ ןהענ מע
 השמ רמאיו .הכ

 סֶעװ ּוד ךיוא נדיב ןתת התאַמּג

 תלעו םיִחַבְז

 :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא ,הכ

 זנוא ןַעּבֲעג טסו
 (:דנַאה ןיא

 נָא ןּוא רעֿפּפָא;טבַאלש
 ,רָעֿפּפָא

 . ןעגניירּב םִע ןֶעלָאז רימ סָאר
 + טָאג רָעזנוא טָאג ּוצ א

 ,זנוא מומ 3 ןהענ - ונמע

 טיִנ טָעװ (* ןֶעיֹולק ןייק הָמְרַּפ רֵאָׁשת אל
 ,ןֶעּביילּבּבָא

 רימ ןֶעלֶעוו ןוֿפרַעד םּורָאװ הקֹנ ונממ יִּכ
 ןִע עמהענ

 בעל
 וניהלא הָוהי ת

 עדנ אל ונח

 הָוהי תא דבָע ָּנהַמ
 : הָמש ונאב דע

 ןענעיד ּוצ םּוא
 - :טָאג רֶענּוא טָאנ

 .,םינ ןעסייוו טסּבלֲעְז רימ ןּוא

 ,טָאג ןענעיד ןִעלַעוװ רימ יוו

 .ןיהַא ןָעמּוק ןֶעלַעװ רימ זיב

 טרַאה טָאה טָאג ןוא ומ ) תא החי קזחי] -זכ
 ,,ץירַאה ס' הערפ טכַאמעג הערפ " בל

 -ןעזָאלסרַא יז םהלְַל הבא אלְו טלָאוועג טינ טָאה רע ןּוא ,
 םהיא ּוצ טָאה הערפ ןוא .הכ הערפ ול רָמאיו .חכ

 טנא
 ,רימ ןוֿפ .הָעג למ הל -

 ! ךיד טיה ָךל רָמָשַה

 כי ןיימ ּטסלָאז רהָעמ נפ תואר ףסה לא
 | הע םינ

 .םוֿפ 02 ןֶעכַאמ (= .דנַאה רָעזנּוא ןיִא (:
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 ,גָאט םָעד ןיִא םּורָאװ םויַּב יִּכ

 ןיימ ןהָעז טסָעװ ּוד ןֶעוו < ינפ ךתאר
 ,טכיזעג -
 *  .ןעּברַאטש ּוטסעוו ; תומת

 :טנָאזָעג טָאה השמ ןוא .טכ השמ רָמאֹּיַו .טכ

 תרד ןּכ
 = ףֹוע ףיסא אל

 | ;ָךיֶנּפ תואר

 :טרָערעג גיטכיר טסָאה ּוד

 ןהָעז טינ רהָעמ לָעװ ךיִא
 .טכיזֲעג ויד

 אי
 טגָאוֲעג טָאה טָאג ןוא ,א לא הוהי רמאיו .א

 ענַאלּפ ןיִא ךָאנ  דָחֶא עננ דֹוע
 ףיֹוא ןַעגניירּב ךיִא לַעװ הֹערַּפ לע איבא

 ץהערּפ = | |
 ,םירצמ ףיֹוא ןּוא םירצמ לע

 םָעדכָאנ ןכ ירחא
 }ןענַאד ןוֿפ אז "שנצ דל ןעזָאלסיורַא ךייא רֶע טעו הזמ םכתא חלשי
 ' ןעזָאלסיורַא טעו רֶע ןעוו הָלּב ֹוְלַׁשְּכ

 ,ןעצנַאג ןיא
 גירנעביירט ךייַא רֶע טָעוו םכתא שרני שר

 .ןענַאר ןוֿפ ןעביירמסיורא };} הֶזמ

 | ךָאד דייר .ב אנ רֵּבִּד .ב

 ,קלָאֿפ ןוֿפ (י ךרָאהֲעג ןיִא םעה יא
 ןעמעּב ןָעלֶא ייז םָאד ולאו

 דניירפ ןויז ןופ רֶעדֲעי ה .וחער תֶאַמ שיא

 ןידניירפ רהיִא ןוֿפערֶעדֶעי ןּוא .ּהָתּוערתֶאַמהׁשִאְו

 עכַאז ענרעּבליז | ףסכ יִלּ

 : בֶהָז יִלְכּו

 תֶא חוהי ןתיו ב

 עָה ןח
 םִיַרְצִמ יִניִעְב
 הָׁשֹמ ׁשיִאָה םַנ
 דאמ לוד

 ןֶעּבענעג טָאה טָאג ןּוא .ג
 טסנוג קלָאֿפ םָעד

 ;םירצמ יד ןוֿפ ןֶעניֹוא יד ןיא

 השמ ןַאמ רעד ךיוא

 ןעווֲעג סיֹורג רהָעַז זיא

 .ןרָעיוא יד ןיִא (?

 השמ רֶמאַֹּו .ד

 ;לֵאָרׂשִי ןיֵבּו

 .אי ,י ,אב ,תומש

 ,םירצמ דנַאל ןיִא םירצמ ןץיִראּב

 םע ןוֿפ ןעניוא יד ןיא . תערפ ידבע יניעב

 .קלָאֿפ ןוֿפ ןָעְגיוא יד ןיא ןוא :םעה יניעבו

 .יעיבר |

 :טגָאזעג טָאה השמ ןוא .ד

 הָוחי ר רמא הַּב

 הל יל תֹצֲהַּכ
 ףוהב אָצי יִנֲא

 + םירצמ

 רוכב לָּ תמו ה

 :טגָאזעג טָאג טָאה יֹוזַא

 טכַאנעּבלַאה םּורַא

 .םירצמ ךרוד ְךיִא הָעג

 ןעּברַאמש םָעװ םָע ןּוא .ה
 רַענָערָאּבעג;טשרע רֶעְרֶעיי

 ,םירצמ דנַאל ןיִא םירצמ ץִראּב

 2?טשרֶע ס'הערּפ ןופ הערפ רוכבמ

 , ,םִענֲערָאּבעג -
 ןייז ףיֹוא טציז רֶעכלַעו ואְַּכ לע בשה

 ,ןהַארמ |
 םענַערָאּבעג;טשרֶע םָעד זיב

 ,טסנעיר רֶעד ןוֿפ
 יד יײַּב טייּברַא עכלֶעוו

 הֶחְפְׁשַה רוכב דַע

 םיִחְרָה רַחַא רֶׁשֲא
 ,רעניימשלהימ זאד יי

 רֶענֶערָאּבעג;טשרֶערֶעדֶעיױּוא : המהב רוכב לכו
 .היֿפ ןוֿפ ב : :

 סיֹורג ַא ןייז טָעוװ םַע ןּוא -ו הָקָעְצ הָהְיָהְו ו
 יירשעג ֹ הָלֹדְג

 ,םירצמ דנַאל ןַעצנַאג ןיא םירצמ ץרא לָכְּב

 והמָּ רֶשֲא
 הָתיִהְנ אל

 סניֹוזַא סָאד

 ןֶעווֲעג םינ זיא

 רהֲעמ טעו םניֹזַא ןּוא ; ףיסת אל ּוהֹמִכְו
 .ןייז מינ

 רע יק יד ןֶענעג רֶעּבֶא -ז לֵארׂשִי ינּב לכל 1
 ,לָארשי

 ןֶעגֶעוועּב םינ רנוה א טָעוו בל ןירחי אל
 ,גנּוצ ןייז

 ,היֿפַרָעא ןעשנמ א ג חמחב דעו שיאמל
 ןועדת ןַעַמְל
 הָוהְי הֶלֵפִי רשא

 םִיַרְצִמ ןיִב

 ,ןעסיו טלָאז רהיִא םּוא

 :רעטנוא'נַא טכַאמ טָאג סָאד
 רעיש

 םירצמ ןעשיווצ

 .לָארשי .ןעשיווצ ןּוא
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 .ענייר עיד עלַא ןוא .ח|| 2 לָכ ודריו .ח
 ןָוקָארַא ןֶעלַעוו בעק הָלֵא

 ,רימ ּוצ ילא

 רימ רָאֿפ ךיז ןֶעלַעוו יז ןּוא יל ווחתשהו
 , ןעקוּב 5 : 2 * 3

 | ,גירנֲעגָאז רמאל
 סיֹורַא הָעג , אצ

 ,קלָאֿפ עצנַאג סָאר ןוא ּוד

 ,(?ריד טימ טהָעג

 טעה לָכְו הָּתַא
 סָאװ ךיֶלנַרְּב רֶׁשֲא

 ךיִא לָעװ ךָאנרַעד ןּוא אא ןכ כ יִרֲחְַ
 .ןהָעגסיֹורַא

 ןעגנַאגָעגסיוה א זיא רָע ןוא ער םִעמ אציו
 ץהערּפ ןופ

 .ןרָאצ ןַעגירֶענַערּב א ןיִא : ףא יִרֲָחַּב

 נָא טָאה טָאג ןּוא טי לא הָוהְי רמאיו .ט

 יןֶערֶעה טינ כ ךייא טעו הערפ םֶכ לא ע עַמְׁשִי אל 09% ירא דיר אר
 הערפ

 ןעלָאז רָעדנּואוו עניימ םּוא יתפומ תובר ןעמל
 ןערהֲעמרעֿפ ךיז

 ,םירצמ רנַאל ןיִא ;םִיַרצִמ ראב

 ןַעּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּוא .י ושעןר האוהָשמו ו

 טכַאמעג םיתפמה לַּכ תֶא
 רעדנואוו ַעלַא עזיד

 | הלאה |
 - ןי* ד

 ,ןהערּפ רָאֿפ תָערַּפ ינפְל

 טכַאמָעג טרַאה טָאה טָאג ןוא הוהי קזחיו

 ,ץרַאה ס'הערּפ הערפ בל תא

 ;סיֹורַא טינ טָאה רֶע ןּוא חלש אלו
  לָארשי רערניק יד לארשי יִנְּ תֶא ןעזָאלעג :
 ,רנַאל ןייז ןוֿפ : : זצְרֶאמ

 .בי

 טנָאזַעג טָאה טָאג ןּוא ,א הוהי רמי .א

 ןרהַא ּוצ ןוא השמ ּוצ ןֹרֲהַא :לֶאְו השמ לא
 : לוזא םירצמ דנַאל ןיִא םי רֵצִמ ץֶראַּב

 : רמאל

 .םי5 ענייר טימ (1

 .בי ,אי ,אב ,תומש : .רימלתהו

 ןיִא טַאנָאמ רעועיר .ב םכל הזה שדחה .ב

 םיִׁשְדֲח שאר |

 םֶכָל אּוה ןושאר

 הָנּׁשַחיִׁשְדָחְ
 | ורב :

 לֵארְשִיתֲַעלְלֶא
 | .רמאל

 הזה שרחל רֹׂשֲעַּב

 םהָלּוחְקִיו
 שיא
 תבא תיִבְל הש

 "תיל הש

 תיבה טעמי םִאְו .ד

 הֶשַמ תויחמ

 אּוה חַקְל
 לנכשו

 ותיֵּב לא ברקה

 שנ תַמְִמְב
 קְכֶאיִפְל שיא !
 למ

 .םימת הש .ה
 0 רו \

 :הֶשַח לַע

 הנש ב

 כָל היה
 םִׂשָבִּבַה ןמ
 שעה מ

 מת ,
 םכל הָיֵהְו <

 תֶרֶמְׁשִמְל

 .זיֹוה:רַעטָאֿפ ַא (

 ךייַא רַאֿפ
 ,ןעטַאנָאמ יד ןוֿפ גנַאֿפנָא רעד

 רָע זיא רֶעטשרֶע רעד
 ךייַא רַאֿפ

 .ןעמַאנָאמ?רהָאי יד ןוֿפ

 טרער ג

 ערניימעג רַעצנַאג רעד ּוצ
 לָארשי

 :יװַא

 ןעזיר ןוֿפ ןעטנהַעצ ןיִא
 טַאנָאמ

 ןעמהענ ךיז יז ןעלָאז

 רֶערֶעי

 (:עילימַאֿ ַא ףיֹוא םַאל ןייֵא

 .זיוה א ףיֹוא סַאל ןייֵא

 זיִא זיוה סָאד ּביֹוא ןוא .ד
 (ןעשנעמ) גינעוו וצ

 ףיא ןעקעלק לָאז סָע םּוא
 ,םַאל ַא

 ןעמהָענ רע לָאז

 ,רַאּבכַאנ ןייז טימ

 וצ טנהָאנ זיִא רֶעכלָעװ
 ,ויֹוה ןייז

 יד ןוֿפ להָאצ רעד ךָאנ
 ; ןענָאזרַעּפ |

 סָאמ םער ךֶאנ ןערֶעִעְ
 ,ןעטֶע ןייז ןופ

 הוא ןעלהָעצ רהיֵא טלָאז
 .םַאל סָאר

 ,(?םַאל סעצנַאג ַא .ה

 ,טבעלשעג ןעבילנעמ ןוֿפ
 סעגירהָאי ןייֵא

 ;ךייַא ייּב ןייז סֶע לָאז |

 ףָאש יד ןוֿפ

 ןַעגעיצ יד ןּופ רעדָא

 .ןעמהָענ סע רהיֵא טלָאז

 ךייַא יב ןייז לָאז סע ןּוא ו
 גנּורהַאװרַעֿפ ןיא



 תרות

 | רָשָע הָעָּבְרַא דע
 ! םֹי |

 הזה שרחל

 ותא ומהשי
 להק לב

 לֵאְרְׂשִי תַדֵע
 םיָברַעָה ב
 + םֶּדַה ןמ ּוחְקָלְו +
 ונתנו
 תזוזמה יתש לַע

 מַה לע

 ִּּבַה לַע
 סע ןְעלעו ייז עבלָעװ ןיִא| ותא ולכאי רֶׁשֲא

 .ןֶעסֶע | ;םֶהַּב
 ןעסֶעֿפיֹוא ןעלָאז ייז ןּוא .ח רֵשּבַהתֶאולכָאח

 ,טַאנאמ ןָעזיד ןּוֿפ

 (:ןעמכַאלש סֶע ןעלָאז םִע ןּוא
 גנולמַאזרָעֿפ עצנַאג יד

 לָארשי עדניימֲעג רעד ןוֿפ

 .(?ןֶעדנֲעוװֶא יד ןעשיווצ

 ןעמהענ ןעלָאז יז ןּוא
 טולּב םָעד ןוֿפ

 (* ןֶערעימשעּב ןעלָאז ייז ןּוא

 ןעטסָאֿפּפ ַערייּב ףיֹוא

 ,לָעװשרעבָא יד ףיוא ןּוא

 ,רעזייה יד ןיא

 .דימלתהו הרומה

 | גָאט ןַעטנהעצרַעֿפ םָעד יב

 | שיילפ סָאר
 ,טכַאנ רעזיד ןיִא הזה הי
 ,רָעייפ ץֿפיֹוא ןָעמָארּבַעג שא ילצ

 ,םיורב עטרָעיוזעגנוא ןּוא תוצמ

 רעמיירק ערָעטיּב טימ םיררמ לע

 .ןַעסֶע םִע ייז ןֶעלָאז  ּוהְלְכא

 ןופרעד טינ טסע 5 ונממ ולכאת לא .מ
 ןעמָארּבעג?בלַאה אנ

 ;רָעסַאװ ןיא טכָטקֶעג רֶעֹדֶא םיִמּב לָשְְמלִׁשַב

 ,רַעײֿפ ןיא ןעמָארבַעג רּונ שא יל םא יּ

 עינק ענייז זיב ּפָאק ןייז ןופ ויִעְרּ לע ישאר

 .ןֶעדייוועגניא ענייז ןּוא :ֹוּברִק לע

 ו וריתות אלו .י

 רקב דע
 וגממ רֶתֹּנַהְו

 רקּב דע

 ןעזָאלרֶעּביִא טינ
 } ןעגרָאמ םּוצ זי

 ?רָעּביִא זיִא סָאװ סָאד ןּוא
 ןיֿפרַעד ןֶע ןעּבילּבֲעג

 ,ןעגרָאמ םּוצ זיב

 רּוצזיב גָאשימ ןוֿפ (* .ןעליוק (1
 .ןעבַעג (5

 | ןּוֿפרֲעד טלָאז רחיא ןּוא -י

 םֶכל םּדַה היה .גי |

 ; ,י"שר פצע ב

 97 .בי ,אב ,תומש

 רַעײֿפ ןיִא רהיִא טלָאז : ופרשת שאב
 4 ענַערּברעֿפ

 : רהיִא טלָאז יֹזַא ןוא .אי ולכאת הָכְבְו .אי
 :ןֶעסֶע םִע | ןתא

 ?רַאֿפ ןעדנעל ַערֶעייֵא  םירנח םכינתמ
 ,טלָעמרַאנ 1 לײב +
 םיֿפ ערעייא ףיֹוא ךיש ערֶעייַא  םֶכיֵלְנַרּב םֶכיֵלֲעַנ

 םכְדוב םֶכְַָּמּ
 ותא םֶּתְלַכֲַ

 ןֹוזַּפְחִּב = |
 ןֿפּפָא?חסּפ א זיא סָאד ; החיל אּוה הספ

 .טָאנ 1 רַאֿפ
 ןהענכרוד לָעוװ ךיא ןיא כי יתרבעו .בי

 םיִרְצַמ ץירֶאְ
 הֶּזַה הָליֵּלַ
 רֹוכְּב לָכ יִתיִּכְִו
 ירצ יב
 םירצמ ץֶרֶאְּב

 ןיא ןעקעטש רֶעייַא ןוא
 ,דנַאה רֶעייַא

 ;לענש םִע טסֶע ןּוא

 םירצמ דנַאל סָאד

 טכַאנ רָעזיד ןיא

 ןעגָאלשרַעד לָעװ ךיא ןּוא
 םִענֶערָאּבענ?טשרֶע ןערָעי

 | ,םירצמ דנַאל ןיִא

 ,היֿפ ויב ןעשנֶעמ ןופ הָמָהּב רֵעַו םֶדָאְמ |

 ?ֿפָארטש ןַעכַאמ ךיא לוו םיטפש הֶׂשָע לא םירצמ ןופ רֶעמֲעג עלא רֶעּביא ןיא םירצמ יִתֹלֶא לָכְבּו !
 ,ןעטכירעג

 .םָאג ךיא : הוה ינא

 ךייַא לָאז טּולּב סָאד ןוא .גי
 ןַעכייצ םוצ ןייז

 ,רעזייה יד (:ןיִא

 תאל |

 םיִּתַּבַה לַע

 הש תא רֶׁשֲ
 סדה תֶא יִתיִאָרְו
 םֶכְלָע ית

 היי אל

 ,םייז רהיֵא ּואוו

 םָאד ןהָעז לָעוו ךיא זַא ןּוא
 ,טולב ו

 6 ןהָעגיײּברעֿפ ךייַא ךיא לַעוו

 ןייז םינ טעו ךייא ףיֹוא ןּוא

 עגַאלּפ ןייק םננ

 ,גנּוּברַאדרָעֿפ ןופ תיחשמל

 = ((ןעגָאלּפ לָעװ ךיא ןעוו יתכהּב

 .םירצמ דנַאל סָאד | :םירצמ ץראב

 .ןעגָאלש (5  .ןָעפּוהרָעּביִא (5 .ףיֹוא ('
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 .ךייא לָאז .גָאמ רעזיד ןּוא .די| זה םויח הָיָהְו .רי
 ,ןעקנַערנַא םוצ ןֶעּביילּב  ןֹרָּכל םֶכְל

 ןרַעיײֿפ םהיֵא טלָאז רהיא ןּוא ותא .םתנחו

 םָאנ רַאֿפ גָאמרָעיײֿפ סלַא הֹוהיִל גח
 ;רעטכַעלשעג ַערֶעייֵא לא ןי א םכי תֹרדְל

 טלָאז ץֵעְזַעג םִעגיּבייֵא םלַא
 .ןרֲעיײֿפ םהיֵא רהיא

 געט ןַעּבעיז .וט

 :גּוא ןָעסֶע רהיֵא טלָאז
 ;םָעטרֶעיֹוזעג |

 גָאט ןעמשרָע םּוצ רּנ
 (+ןָעמַארסיוא רהיא טלָאז

 גייטרעיֹז
 ,רעזייה ַערֶעייַא ןופ

 :ּוהגִחַת םלוע תקח

 ימי תַעְִׁש ו
 ולכאת תוצמ

 ןושארַה םֹויַּב ךַא
 ראש ותיִבשת

 ֶכיֵתַבִמ
 טסֶע סָאװ רֶעדֲעי םורָאװ ץמח לכא לֵב יִּב

 ,םָעטרֶעיֹזעג :
 :סיוא ןָאזרַעּפ ַעֹנֶעי וו שפה הָתְרְכִנְ

 ןֶערָעוו (? טַעטָארעג אוהה

 ,לַארשי ןוֿפ לארשימ

 { דע ןשארה םוימ םעד ויּב גָאט ןָעמשרע ןופ
 יִעְבָשַה םֹו .נָאט ןַעמעּבעיז |

 גָאט ןַעטשרַע ןיִא ןּוא .וט ןושארה םויכו .זט

 גנּולמַאורָעּפ עגילייה א שרק אָרְקִמ

 גָאט ןָעטעּבעו ןיא ןוא | יעיבשה םֹוּיַבּו
 גנולמַאזרַעֿפ עגילייה א שרק ארקמ

 ,ןייז (?ךייַא ייב לָאז םֶכָל היהְי

 | וו ןיא לָאז טייברא ןייק אל הָכאָלְמ ל |

 .זןֶערָעװ ןָאהטעג םינ םהב השעי
 טרֶעװ סע םָאװ סָאד רּונ לכאי רשא ךֶא

 ןעסענעג הלו ל ל

 | ל = ,ןָאזרַעּפ זיא טינ רעבלעװו ןוֿפ שפנ לבל

 ןײלַא סָאד ובל אּוה

 סל הש
 םתרמשו .וי

 .ןֶערֶעו ןָאהטֶעג ךייַא ייב ןָאק

 ;ּבָאְעִּב טלָאז רהיא ןוא +
 (?ןעטכַא

 .ןֶערֶעװ ןעסָאלשעגסוא (? .ן
 .ןעטיה (

 .תוצמה תא

 הזה םויה הֶצָעַּב יכ

 .בי ,אב ,תומש

 ,עטרֶעיֹוזעגנּוא סָאד |

 גָאט םָער ןיִא ןֶעּבִע םּורָאװ

 יתאצוה

 םֶכיֵתֹואבְצ תא

 םירצמ ץִרֶאִמ

 .טרהיֿפֲענסיֹורַא ְךיִא ּבָאה

 ןעטֿפַאשרַעה ַערֶעייַא

 ;םירצמ דנַאל ןּוֿפ

 ןעמכַאּבָאעּב טלָאז רהיא ןּוא םתרמשו

 גָאמ םעוֹד = הזה םויה תא

 רָעמכְנלשְעג (עלַא) ָערֶעיֵא ןיא םכיתרדל
 .ץֵעוֲעג סעגיּבייֵא םלַא : םלוע תקח

 ןושארב -חי

 רָשע הָּבראְ
 (טָאנָאמ) ןעמשרע ןיא .חי

 גָאט ןַעמנהעצרעֿפ ןיא

 ,טַאנָאמ ןוֿפ שרחל

 = דנֲעװָא ןיא ברעב
 2נּוא ןַעסֶע רהיִא טלָאז < תצמ ולכאת

 ַעטרעיֹוזַעג 4 7 :
 ?גיצנַאװצ ןּוא ןייֵא םַעד זיּב

 טַאנָאמ ןוֿפ גָאמ ןעטס
 דַחאַה םוי דע

 | שחל םירשעו
 .רנֲעווָא ןיא ! ברעב
 עמ ןָעְבע = = םיִמָי תעבש .טי
 ןַערֶעו ןַענוֿפַעג טינ לָאז אָצמ אל ראש

 גיימרָעיוז ןייק

 ;רָשייה ַָערֲעייַא ןיא םכיתבב

 ,עטרֶעיֹזֲעג צא הרט רצ ד טסֶע סָאװ רֶערֶעי םורָאװ תצמחמ לכאלַּכיִּב

 ;סיוא ןָאזרַעּפ ַענֶעי טָעוו שפנה הָתְרְכְנ
 ןֶערָעװ טָעטָארַע אוהה

 ,לָארשי עדניימעג רעד ןופ .לֵאָרְׂשִי תַדֲעַמ

 ןֶעדמָערֿפ א ןופ רגב
 םענארָאבעגניײא כא ןופ רעד ;  ץֶראַה חַרְזֲאְבּ

 .דנַאל סָאד ןיא ;ןז ד
 םֶעטרֶעיֹזעג ןײק ב תצמחמ לב ב

 :ןָעסָע טינ רהיֵא טלָאז ולכאת אל
 ןעגנוניואוו עְרָעְייַא עַלַא ןיא

 2נּוא ןַעסֶע רהיִא טלָאז
 .םַעטמריֹוזַעג

 סכיִתבשימ לכּב

 : תוצמ ולכאת



 .ישימח

 השמ אָרְקיַו .אכ

 לארשי ינקז לָכְל

 - רמאיו

 ּובְׁשִמ
 ןאצ םָכָל ּוחָ
 ביתַֹפׁשִמְל
 : חספה ומחשו

 םֶּתְחַקְלּ .בכ

 בוזא תַּדְנֲא

 דב םתְלַבט
 ףסּכ רֶׁשֲא
 עו
 ףוקְׁשַּמַה לֶא
 תזוזמה יתש לאו

 | ₪8ט7מ
 ףפּב רֶׁשֲא
 םּתַאו
 ואַצְת אל

 ותיֵּב חַתֶּפִמ ׁשיִא
 ; רֵקֹּב דע

 הוחי רַבְָו .גכ

 םיִרְצִמ תֶא גל
 םֶּדַה תֶא הֶאָרְ
 ףוקשמה לע

 תוּוזּמַה יִּתְׁש לע
 | הוה חס

 חַתְּפַה לַע
 תיִחׂשַפה ןֵּתי אלו

 .סיֹורַא טהיצ (?

 (לַאטש ןוֿפ) (!םיֹורַא טרהיפ |

 ,דימלתהו הרומה תרות

 ןעֿפורעג טָאה השמ ןּוא .אכ

 לָארשי ןוֿפ עטסָעמלע עלא

 ;טגָאזַעג ייז וצ םָאה רֶע ןוא

 ףָאש ךייַא טמהענ ןוא

 ןעילימַאֿפ ַערֶעייֵא רא5

 ?;חספ םָעד טָעטכַאלש ןוא
 .רעֿפּפָ

 ןעמהָענ טלָאז רהיא ןּוא ,בכ

 | ,(?זָארגּפָאזיִא לָעד ניב א

 \ ןעקנּוטנייַא סֶע טלָאזרהיִא ןּוא
 ,טּולּב םָאד ןיא

 ,ןֵעקעּב ןיא סָאװ
 ןערימשעּב טלָאז רהיא ןּוא

 לָעוושרֶעּבָא יד

 ןעמסָאֿפּפ ייווצ יד ןּוא

 ,טּולּב םָעד ןופ

 ;ןֶעקֶעּב ןיִא סָאװ

 רָעּבָא רהיִא ןוא

 ןהענסיֹורַא טינ טלָאז

 ןופ ריהט רעד ןוֿפ רענייק
 | זיֹוה ןוז =

 .הירפ רעד ןיִא זיּב

 . ןהָעגכרוד טָעוו טָאג ןוא .גכ

 ,םירצמ ןַעגָאלּפ ּוצ םּוא

 ןהָעז טעו רֶע זַא ןוא
 . טּולּב סָאד

 לָעוושרֶעּבָא רעד ףיוא

 ,ןעטסָאֿפּפ ייווצ יד ףיוא ןּוא

 ןהָעגיײּברעֿפ טָאג םָעוו

 | ,ריהט יד רַעּביִא

 ןַעזָאל טינ טָעו רֶע ןּוא
 | רעבראררע 5 םעד

 .עיערּוטַאס (

 ואֹבֵת יִּכ |

 םֶּתְרַמְׁשּו
 : תאזההרבָעַהתֶא |

 תאזה הָרֹבֲעָה המ |

 םָתְרַמאַו כ =

 אָוה חמפ הבז |

 יִּתַּב לע הַסָפ רשא |
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 ערֶעייֵא ןיִא ןעמיקנײרַא םכיתּב לא אובל
 רעזייה /
 \ .ןעגָאלּפ וצ םּוא : ףגְנְל

 טלָאז רהיִא ןּוא דב םתרמשו .דכ
 1 ןַעמבַאּבָאָעּב + חד }

 ו ול כ "5 | דאז יד הֶּזַה רֵבְּדַה תא

 ריד רַאֿפ ץֶעזֲעג סלַא ל קָחֶל

 טמא?

 נבל
 ;םֶלֹוע דַע
 היהו .הכ

 רעדניק נייר ראפ ןּוא
 .גיבייֵא יב |

 ,ןייז טעו םָע ןּוא .תכ
 ןעמוקנײרַא טָעוו רהיא ןעוו

 ,רנַאל סָאד ןיא ץראה לא
 ₪ 4 ל" =

 כלה והי תי רשא

 רב רֲֶׁאַּ

 ,ןֶעּבעג ךייַא טָעוװ טָאג סָאװ ם

 ,טרָערעג טָאה רֶע יוו יוזא

 ןַעמכַאּבָאעּב רהיֵא טלָאו

 .טסנעיד ןַעזיד

 רעדניק ָערֶעייֵא ּביֹוא ןּוא .וכ ןרמאי יכ היַהְ .וב
 :ןעגָאז ךייַא ּוצ ןֶעלֶעוו  םֶכיֵנְּב םכיֵלֲא

 טסנעיד ַא רַאֿפ סָאד זיא סָאװ
 ; םֶכְל ? ךייַא יב

 ןעגָאז רהיִא טלָאו

 רַעֿפּפָא;חסּפ םָאד זיִא סָאד
 | הוה יל ,טָאנ רַאֿפ

 .?רָעּבירַא ויִא רֶעכְלָעו
 ןופ רָעזייה יד ןעגנַאגָעג

 לארשו
 לֵאָרְׂשִ ינב

 םיִרְצִמִּב

 םִיַרְצִמ תא ופננ

 ,םירצמ ןיא

 טנָאלּפַעג טָאה רֶע ןָעוו
 ,םירצמ יד

 .טעמערעג רע צה ּוניֵּתַּב תאו ליצח וניתַּב תאו טָאה רעזייה ערעזנוא רֶעּבָא
 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא םעה קיו

 טגיינעג
 | .טקּוּבעג ןּוא : ווחתשיו

 לֶארשי .רעדניק יד ןוא .חנ( ושעיו וכלוו .חכ |
 ;ןָאהטעג לֶאְרשי נב ןַעּבָאה ןּוא ןעגנַאגעג ןֶענעז

 ..ןעטיה (1



 .דיטלתהו הרומה תרות 40

 ןֶעלהֶאֿפְעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ,ןרהַא ןּוא חשמ ןיָהאְ השמ תא

 .ןָאהטָעג יז ןָעּבָאה יֹוזַא :ּושע ןכ

 .ישש
 ןַערָאװעג זיִא םִע ןּוא .טנ יִצֲחַּב יִהְיַו .טכ

 ,טכַאנ ןעטימ ןיא הָלֵּלֲה

 ןענָאלשרַעד טָאה טָאג ןּוא הַּכִה הָוהיו

 םענֶערָאּבעג:טשרֶע ןַערעי רֹוכְּב לָכ

 ,םירצמ דנַאל ןיִא

 | ?טשרֶע ס'הערפ ןוֿפ
 ,םִענֲערָאּבַעג

 ןייז ףיוא טציז רֶעכלַעו
 ,ןהָארט

 םִענֲערָאּבעעטשרַע םָעד זיב
 (זענעגנַאֿפעג יר ןוֿפ

 ,(?סיגנַעֿפעג ןיִא ןֶענַעז עכלֶעוו

 רֶענֶערָאּבעג;טשרֶע ןערעי ןּוא
 .היפ ןוֿפ

 ;ֿפיֹוא זיִא הערפ ןּוא פו

 ירְצמ ץרָא
 הערפ רֹוכְּבִמ
 ֹואְמַּכ לע בשיח

 יבשח רוכב דַע

 רוּבַה תיִבְּב רֶׁשֲא

 ; הָמֲהַּב רוכב לכו

 הערב םקיו 5
 ,טכַאנ ייב ןֶענַאמשִע | הלל |

 טבק ענייז ַץלַא ןוא רָע ודב לֵבְו אוה

 ,םירצמ עלא ןּוא םירצמ לֵבְ

 סיורג ַא ןָעווֲעג זיא סע ןּוא הָלֹדְנ חקעצ יִהְּתַו
 יירשעג ה
 י ,םירצמ ןיִא םירצמב

 בד: }

 ,זיֹוה ןייק ָאמינ זיִא סֶע םּורָאװ תיֵּב ןיִא יִּכ

 .רֶעטיֹומ ןייק ָאטינזיִאסָעּואװ } תמ בש ןיא רש שא

 ןעֿפורַעג טָאה רֶע ןּוא .אל הֶׁשֹמְל ארקיו אל
 ןרהַא ןּוא השמ ןרהאלו

 טכַאנ ווב = - } הָליִל
 טי

 :טנָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 - ו ןח

 ,ףיֹוא טהעטש ּומּוק
: 

 ןעשיווצ ןופ סיֹורַא טהעג | ימע ךותמ ואצ
 ,קלָאֿפ ןיימ / 0
 ,רהיֵא ךיוא םתא םּג

 ,לֵארשי רעדניק יד ךיוא לֵאָרׂשִי יַנּב םַג

 .ויֹוהןַעּבּורג (= .סינגנעֿפַעג (1
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 ,טָאג טנעיד ,טהָעג ןוא החי תאּודבעּוכלו

 .טדָערֲעג טָאה רהיֵא יוו :םכרבדכ

 ףָאש ַערֶעייֵא ךיוא כל | םכנאצ םּג .בל

 ,טמהָענ רָעדניר ַערֲעייֵא ןוא | וחק םכרקב ג

 הבד רֶשָאּ
 ו

 .ךיוא ךימ טשנָעב ןוא :יתא םַּג םֶּתְכַרבּ

 .ןעּבָאה םירצמ יד ןּוא .גל םִיַרצִמ קזחתו .גל
 ,קלָאֿפ סָאד (!טגנייררעג םָעה לע |

 ,טרָערעג טָאה רהיא יוו

 ,טהָעג ןוא

 ?םיֹורַא ייז רָעכינ סָאװ םוא ןמ םֶחְלשְ רֶהמְל
 ,דנַאל םָעד ןוֿפ ןַעקישּוצ ץֶרָאָה

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז לייוו ורמא יִּב

 ;םיתמ ּונֵלּכ
 םעה אָּׂשִיַו .דל

 .עלַא ןעּברַאמש רימ

 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא .דל
 ןעגָארמעג |

 | | גייט ןייז וקצב תא

 ;ערָאװג = !הר רָעיּוז ךָאנ זיא סֶע רֶעדייַא ןימחי סרט

 .םרעטלומ:גייט ַערֶעייז םתֹראְׁשִמ

 ערעייז ןיא ןַעדנּוּבַעגנייַא םָתֹולְמׂשּ תררצ
 ,רעדיילק

 .ןרעמליש ַערֶעייז ףיוא ;םָמְכְׁש ל

 לָארשי רָעדניק יד ןוא .הל| לאָרשי יִנְבְּו .הל
 ,ןָאהמְעג ןֶעּבָאה ּושע

 ,טרָאװ ם'השמ םוול השמ רַבדַּכ

 ןעמַעּבעגסיֹוא ןעּבָאה ייז ןּוא
 םירצמ יד ייב

 ענערלָאג ןּוא ןעכאז ענרַעּבליז
 עכַאז

 יִרעמִמ ולָאשיו

 בה יל ףסכי יִלּ
 ; תלמְשו
 ןח תאְוַתַנ הוהיו .ול

 עה
 םירצמ יניעב

 אש

 .רעדיילק ןּוא טי

 ןעּבעגעג טָאה טָאג ןּוא .ול
 טסנוג קלָאֿפ םָעד

 ,םירצמ יד ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיא

 טליֿפרַע ןַעּבָאה יז ןוא
 .גנַאלרָעֿפ רֶעייז

 .טכַאמָעג רֶעְעל ןעּבָאה ייז ןוא + םירצמ תֶא ּולצניו
 .םירצמ

 .ןַעּבעירטעג ךיג ףווא -- טקרַאטשעג (+



 .דימלתהו הרומח תרית

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא ול לֵארׂשִייִנבּועְסיו ל
 טזיירעג ןַעּבָאה

 ,תופס ןייק ססמער ןוֿפ הָתַּכִס ססמערמ

 ףֶלֶא תואמ שש

 יל
 :ףטמדַבְלסירְבְה
 בר בָרָע סנו .חל

 םַתֶא הָלָ
 רקבּו ןאצו

 : דאמ דֵבַּכ הָנְקִמ

 ןעקַאבעג ןֶעּבָאה ייז ןיא יל קצבה תאּופאיו .טל
 ,גייט םָעד ןופ

 ;סיורַא ןָעּבָאה ייז ןעבלֶעוו ואיצוה רֶׁשֲא

 דנֲעזיֹוט טרָעדנּוהסּכַעז זיב

 רֶעהעגסוֿפ

 .רעדניק רֶעסיֹוא רַענַעמ

 עסיורג ַא ךיֹוא ןּוא .חל
 (ערמַערֿפ ןוֿפ) גנושימרעפ

 ,ייז טימ סיֹורַא זיא

 ,רעדניר ןּוא ףָאש ןּוא

 .היֿפ לעיֿפ רהעז

 כ | ,םירצמ ןוֿפ םירצממ טכַארּבעג

 ,ןעכּוק ַעטרֶעיֹוזַעגנּוא תוצמ תגע

 רעיֹז טינ זיִא רֶע םּורָאװ ןימח אל יב
 ,ןֶערָאװַעג

 ןערועג .ןעבעירטשנ | סורל ושר יִּב ?סיֹורַא ןענַעז יז ןעד | םירצמ ,
 ,םירצמ ןופ | ולב אלו

 טנָאקַעג טינ ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,ןעמַאזרעֿפ ּהְמהַמְתִהְל

 ךיז יז ןַעּבָאה ןייפש ןייק ןּו ושע אל הדצ םגו

 .טיירגעגוצ טינ ְךיֹוא / , בל

 טייצניואוו יד ןוא מ בשומו .מ

 ,טָארשי רעדניק יד ןוֿפ לֵאְרׂשִי יִנְּב

 טניואווָענ ןַעּבָאה ייז סָאװ םִירצִמְּבּבְׁשִירְשַא

 ןוא טרעדנּוהרעיפ וי םירצמ יא | = הָנָש םישלש
 .רהָאי גיסיירד הָנָׁש תֹואֵמעַּברַאְ

 ץקמ יהיו .אמ

 "(הֵנָׁש םישלש
 הָנָש תואמ עַּברַא

 | הזה גָאט נוי ןא בע סח עב חי : איד

 ?רעיֿפ עדנע םַא ןּוא -
 ,רהָאי גיסיירד טרערנוה |

 ןעגנַאנעגסיֹורַא ןָענ ואְצי

| 
| 
 : םירצמ ץראמ | |
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 סעטָאג ןעטֿפַאשרַעה ַעלַא הָוהְי תואבצ לָּכ
 .םירצמ דנַאל ןוֿפ

 א ןָעווֲעג זיא סָאד .במ אוהםירמש ליל .במ |
 טכַאנכַאװ 2

 טָאג יב הוהיל

 ייז ןערהיפוצסיורא םאיצוהל |

 םירצמ ץרָאמ |

 םיְִַש

 ;םירצמ דנַאל ןופ

 הֶּזַה הָליֵּלֲה אּוה
 הֹוהיִל

 דע

 טאג רַאֿפ זיא טכַאנ יד

 טכַאנכַאװ ַא

 יב לֵאָרְִׂי יב לֶבל
 | ;םָתֹררְ

 גמ הוהי רמאיו .גמ
 ןח האו הָשמ לא
 הספה תַּקְה תאז

 רכנ ןַּב לֵּכ

 ;ֹוּב לכאי אל

 שיא דֵבע לֵבְו .דמ
 סב תנק כמ

 ֹותֹא הָּתְלַמ
 ;ֹוּב לבאי זַא

 ריִבָׂשְו בשות .המ

 :וּב לכאי אל
 דחא תיבּב .ומ

 לֵב == =
 ןעגָארטסיױֹורַא טינ טסלָאז ה | ִַּבַהמ איצות אל
 ,שיילפ םַעד ןוֿפ זיוה ןעסיֹוא | הַצ זו רֵשַּבַ ןמ
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 ןייּב ןייק ןּוא םצעו

 טינ םהיא ןופ רהיא טלָא :וב ּורְּבְשְת אל
 .ןעכערּבּוצ

 ןוֿפ עדניימעג עצנַאג יד ומ לֵאְרׂשִי תַדֲע לב זמ
 לארשי

 : ותא ושעי

 ;רניק ַע לארשי רעדניק עלא

 .(!ןַעמייצ עלַא ןיִא

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא

 ;ןרהַא ּוצ ןּוא השמ ּוצ

 5 ץֵעוֲעְג סָאד זיִא סָאד
 ;רעֿפּפָא?חסּפ

 רַעדמַערֿפ ןייק

 .ןעמֶע טינ םהיא ןוֿפ לָאז

 ,טכענק סנרֶערֶעי ןּוא .דמ

 ,דלֲעג רַאֿפ רעטֿפיױוקַעג א

 םהיִא טסָעװ ּוד ןָעוו
 ,ןֶעריינשַעּב

 ןופ ןעגעמ ןאד רֶע טָעוו
 .ןעסֶע םחיא

 ןּוא רַעניואװניײַא'נַא .חמ
 רענַעגנּודַעג א

 .ןַעסֶע טינ םהיֵא ןוֿפ לָאז

7 

 סֶע לָאז זיוה ןייֵא ןיא .ומ
 ;ןַערֶעװ ןעסעגעגֿפֹוא

 ..ןעכַאמ םהיא לָאז

 .רַעטכַעלשעג ערָעייז ַעלַא ןיִא (
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 ,לָארשי רערניק יד ןעשיווצ =. לֵאְרְׂשִו יִנְְּב .ךיד  ייּב ּביֹוא ןּוא .חמ רוגי יִכְו .חמ
 ר \ ₪03 -  ןעטלַאהֿפיױא ךיז םָעוו + יב

 ,היפ ןוֿפ ןּוא ןַעשנעמ ןופ | המהבבו םֶדָאַּב ,גנילרמערפ ַא ,רֶג ףתא

 .רימ סֶע טרָעהְענ | :אוה יל א .ןעכאמ ןעְלָעו םָעוו ןוא הוהיל חספ הֵׂשָעַי
 ,טָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָאק חספ

 טנָאזעג טָאה השמ ןוא ג הׁשמ רמאיו ג | ןעטינשָעּב םהיא ייב לָאז רכז לכ ול לומה
 \ : צה וה ,ןָאזרַעּפסנַאמ רֶערֲעי ןֶערֶעוו 5 ד '

 :קלָאֿפ םּוצ םָעָה לא | ןַעטָערטוצ רֶע ןָאק ןַאד ןוא ותשעל ברקי זאו
 ,גָאט ןעזיר ןֶעק שמ הזה וירא רוי א יוו ןייז טעו רע ןוא ץִרַאָה חרזאּכ הִיָהְ גָאט עיד ןעקנערעגלָאזןעמ הזה םויה תֶא רוכז | יי, -

 ג : תא רש | לנעטישעגעאררערעבָא | = לע לכ
 םירצמ ןופ םִיַרְעָבִמ .ןַעסֶע טינ םהיִא ןוֿפ לָאז ;ֹוּב לכאי אל
 ! זיֹוה:ןַעֿפַאלקש ןוֿפ םיִדָבֲע תיֵּבִמ יי לאז ערהנל ןיא = -תחַא הרה .טמ

 דנַאה ןוֿפ טֿפַארק טימ םּורָאװ דִי קזחב יִּכ 1 = = |

 טרהיפעגפיורַא טָאג טָאה םכתא הָוהְי איצוה < רֶעגיִּב םָעֹד ראפ 77  חֹהְזאַל
 0 ,ןענַאד ןופ - הזמ ,גנילרמערֿפ םָעד רַאֿפ ןּוא ; ;םֶככֹותְּברּנַהרְְַ

 גל .ךייַא ןָעשיווצ טניואוו םָאװ

 ללא טי וי מח לבש אל | לש קי א ל ללי
 אצי םתא םויה סױרַא רהיִא טהָעג טנייה .ד םיאצי םתאםויה ד | !ןאהטענ יוזא ןעּבָאה ָארְׂשִי

 ןָעלהַאּפָעְּב טָאה טָאג יוו הוה הָּוִצ רשאּכ

 תאו השמ תא

 א |
 .ןָאהטעג יז ןָעבָאה יזא וּושָע כ

 םֹּיַהטְצעּביִהְו.אנ

 .טַאנָאמםגנילהירֿפ ןיא ;  ביבאה שרחב
 : ' +צ 4 51 :

 :ןייז יֹוזַא לָאז סֶע ןּוא .ח היהְו .ה ,ןרהַא ןּוא ן'השמ

 2נײרַא ךיד םָעװ טָאג ןֶעוו הָוהְי ְךֲאיִבְי יכ
 ןעגניירב

 ,ינענפ ןופ דנַאל סָאר ןיא נענה ץֶרֶא לא
 סעד ןיא ןָעְּבָע ןּוא .אנ

 ,ירומא ןוא יתח ירמָאחו יתחהו | גָאט ןונבלע הזה

 ,יסּובי ןּוא יוח יִּוביה יוחהו טרהיפעגסיירַא טָאג טָאה 79 הֹוהְי איִצֹוה

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע סָאװ עבשנ רשא לָארשי רָעדניק יד לארשי ינב תא

 | ןֶערֶעטְלִע נייר ּוצ ךיתאל םירצמ דנַאל ןופ םירצמ ץֶראמ

 ,ןָעְּבָעִגּוצבֶא ריד הל תת יל .ןעטֿפַאשרַעה ערֶעייז טימ ;םתאבצ לע
 דנַאל ַא ץֶרא | יי (  ד

 טימ ךלימ טסילֿפ סָאװ שבדו בל קח תבז 4 ו-0
 -- ,גינָאה \ 0 טדָעְרָעג טָאה טָאג ןּוא .א לֶא הָוהְי רדיו .א

 ןענעיד ּוטסלָאז ָּתְדַבָעְו | השמ ּוצ השמ
 טסנעיד ןעזיד .תאזה הרבעה תא :ױזַא = : רמאֵל

 .טַאנָאמ ןעזיד ןיִא : הזה שרחב רימ גילייה ב ל שק .ב

 ט ןַעּבעיז -ו ימי ת תע יבש ,ן | ,םָענֲערָאּבעעטשרע ןערְעי רוכב לכ

 סעטרעייזעגנּוא ןעסע וטסלַאו תַצַמ לכאת בויל רעמימ טנֶעֿפֶע םָאװ  םחר לָּכ רַמּפ



 הרומה תרות

 יעיבשה םֹוּיַבּ
 ;הָוהיַל גח

 גָאט ןַעטּבעיז ןיִא ןוא

 .טָאג ראפ גָאטרַעײֿפ א זיא

 לאי תוצמ 2

 תַעְבִׁש תֶא
 לָאז םָעטְרֶעיֹוזעגנּוא .ז

 ןֶערַעוו ןעסֶעגֶע
 ,גַעמ ןֶעּבעיז יד
 ןהָעזֲעג טינ לָאז םֶע ןּוא
 ,םָעמרָעיֹוזַעג ריד ייב ערע
 טינ ריד יב לָאז םִע ןּוא
 גיימרָעיוז ןייק ןֶערָעוו ןהָעזֲעג
 .םעיּבעג ןעצנַאג ןייד ןיִא

 מיה
 יִמָחָףל הֶאָרי אלו
 ראש ל הָאְרִי אלו

 ךָלְִנ לָכְב
 עא טסלָאז ּוד ןוא .ח ָנְבְל דגה .ח

 ןהוז ןייד \
 :יֹזַא גָאט םָענָעי ןיא רמאל אוחה םויּכ

 ,םָער ּבעילּוצ זיִא טָאד הז רובעב

 יל הָוהְי הָשָע |
 ;םִיַרצּפִמ יִתאַצְּב

 ,ןָאהטֶעְג רימ טָאה טָאג סָאװ

 ןעגנַאנעגסױֹױרַא ןיב ךיא ןֶעוו
 .םירצמ ןוֿפ |

 ל היהו .ט ןייז ריר לָאז סָאד ןּוא .ט

 ףדי לע תואל
 . : | ְךיִניֵע ןיִּב ובל

 ,ןעגיוא ענייד
 ןייז לָאז ץערהָעל סֶעטָאג םּוא א | תלות היהת ןַעַמְל

 ,ליומ ןייד } ןיִא  ָךיִפְּב הוה

 רעקרַאטש א םימ םּורָאװ הקזח דִיַּב יכ
 דנַאה דעד

 הָוהְי איצה

 דנַאה ןייד ףיֹוא ןעכייצ םּוצ

 : .םירצמ ןוֿפ : םירצממ

 ןָעמְכאּבָאְעְּב טסלָאז ּוד ןּוא .י 0 תמש .

 ץעעג סעיד תאּזַה הָּקְחַה תש

 . טייצ רָעטמיטשָעב ןייז ןיִא דע ּומְל

 .רהָאי  וצ רהָאי ןופ | } + הָמיֵמְי ם םימָמ

 הָיָה א
 הוי איב יִּכ
 ינענּכה ץֶרֶא לֶא
 ל עַּבְׁשִנ ֶׁשֲַּ
 -  ףֶתֹבֲאַל

 ,ןיז עו סָע ןוא .אי

 ?נײרַא ךיד טעו טָאג ןָעוו
 ןעגניירּב

 ינענּכ ןוֿפ דנַאל סָאד ןיא

 ןַערָאװשַעג טָאה רֶע יוו יֹוזַא

 ,ןַערֶעטלַע ענייר ןּוא

 ,דימלתהו }

 | רֶנֶׁש | רט לָכְו

 = ןעשיווצ ןעקנָעדנַא םוצ ןּוא

 .טרהיפעגסיורַא טָאג ךיד טָאה

 וילא ַּתְרַמָאְו |

 דִי קזחְּב |

 : \ ריד
 גרו

 : 48 .גי ,אב ,תומש

 ריד סֶע טָעװ רֶע ןוא
 ,ןֶעּבֲענּבָא

 ןעלייטּבָא וטסלָאז .בי

 םָעד טנֲעֿפֶע סָאװ ,םָעלַא
 ,טָאנ רַאֿפ ,ביילרטטומ

 : ךְל נתנו

 ָתְרַבְעַהְו .בי

 הותיַלתְררְמִפלִּ
 ענַעֿפרָאװעג:טשרֶע ערֶעי ןּוא

 ,היֿפ ןוֿפ  הָמֵהַּב
 ,ריד ייּב ןייז םָעוו סָאװ ל הָיהְי רשא

 -- ,טכעלשעג ןעבילנעמ ןוֿפ םירכּזַה |

 דיק .טָאג ראפ : הוהיל

 ?טשרֶע ןֶעדָעי ןוא .י רמח רמּפ לכו גי
 לעוע נַא ןופ םִענָערָאּבַעג 40 צא הדב

 טימ ןעזעלםיוא וטסלָאז השב הדפת |
 - : - + ס

 ,םַאל א

 םינ טסָעװ ּוד בגיא א  הָּדֹפְת אל םִאְו
 ,ןֶעזעלסיֹוא | 0

 ןעכְעְרּבוצ םהיֵא ּוטסלָאז ותפרעו
 ;קינָעג סָאד =
 םָענֶערָאּבעג;טשרוע ןֶערֶעי ןוא | 8 רכב =

 ,ןהיז נייד ןופ ןעשנָעמ = | ךינבּב
 .ןעזעלםייא ומסלָאז : הדפת

 .ריטפמ
 ,ןייז םָעו סע ןוא .רי היה דו

 ךיד טָעוו ןהוז ןייד בוא = ךנב לאש יב
 .ןָעגרָאמ רֶחֵמ ןענערֿפ

 רמאל
 : "זֶא

 ? םָאד זיִא סָאװ תאז המ

 ןעגָאז םהיִא ּוטסלָאז

 דנַאה ןוֿפ טֿפַארק טימ

 הָוהי ּונֲאיִצֹוה

 ןופ םִיַרְצִּמִמ
 :םיִדָבָע תיּבְמ
 יהיו ו
 העְרפ הָׁשָקִה יִּ
 = ּטחְלשְל

 הָוהְי ה

 ?סיֹורַא טָאג זנּוא טָאה
 טרהיֿפָעג

 םירצו

 .זיוה ןעֿפַאלקש ןופ

 .ןַעווֲעג זיִא .ומ
 טכַאמָעג טָאה הערּפ ןעוו

 ןעטייקגירָעווש
 ,ןַעזָאלּוצסיֹורַא זנּוא

 ןעגָאלשרַער טָאג טָאה
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 רוכב לב

 םירצמ ץראּב
 םֶדא רֹכְּבִמ

 דימלתהו הרומה תרות

 םַעְָעְרְמבְעגימשרע ןָעדִעי
 ,םירצמ דנַאל ןיִא

 םענַערָאּבַעג: ערע נָא ןוֿפ
 ןעשנעמ ַא ןופ

 םֶענָערָאּבעעטשרַע'נַא זיב המה רוכב דעו

 חבֹו ינא ןֵּב לע
 יד גיי

 הֹוהיַל

 בחר מפ לָּ
 םיִרָכּזַה
 ינּב רוכב לכ

 הפ
 היהו ומ

 הָכדִי לַע תֹואָ

 הינע יב תמול
 דִי קזחב יִּ

 הָוחי ּונאיצוה

 י םִירְצמִמ
 : הרטפה

 ,היפ ןיֿפ

 טָאג רַאֿפ ךיִא טכַאלש םּורַאד

 םעד טנֶעֿפַע סָאװ ,ןֶערֶעי
 ,ביילרעטומ

 ',טכעלשעג ןעבילנעמ ןוֿפ

 םענֶערָאּבעג;טשרע ןֶעדֶעִי ןּוא
 ןהיז עניימ ןופ

 .םיוא ךיא זַע

 ןייז לָאז סָאד ןּוא .ומ

 דנַאה ןייד ףיֹוא ןֶעכייצ םּוצ

 ןעשיווצ ('גנורעיצ ַא ןּוא
 ,ןעגיוא .ענייד

 דנַאה ןופ טֿפַארק טימ םּורָאוו

 ?סיֹורַא טָאג זנוא טָאה
 .םירצמ ןּוֿפ טרהיֿפעג

 .קרפה ףוס דע גי ,ומ והימרי

 ,חַלַׁשְּב
 יהיו.
 העְרּפ חּלַׁשְּב
 םָעָהתֶא
 םיהֹלא םָחַנ אֹלְו

 םיְִּׂשָלְּפ ץֶרֶא רד !
 אוה בורק יִּכ
 םיהלא רַמָא יִּכ

 םעָה חן

 הָמָחְלִמ םֶתאְּ

 ,ןָעוועג זיא םִע ןּוא וי

 ?םיֹורַא טָאה הערפ ןָעוו
 ןעזָאלעג

 סי ,קלָאֿפ סָאד

 טרהיפעג טינ טָאג ייז טָאה

 סָאד ןוֿפ גָעוװ םָעד (?טימ
 ,םיתשלפ דנַאל

 ,טנהָאנ זיא רָעְבְלָעוו

 : טנָאועג טָאה טָאג לייוו

 קלָאֿפ סָאד טָעוװ טכײליֿפ
 ,(* ןֶעייֵרֲעּב

 ןהָעזרֲעד ןֶעלֶעװ יז ןעוו
 ,געירק א

 ,ןַעּבָאה המרח (* .ךרוד (? .דנַאּביקנַעד ַא (?

 .ךיז ןעקנַעדַעּב

 ,חלשב ,אב ,תומש

 המצב
 םיהלא בפיו .חי

 .םָעָ א
 רָב הֶד

 ' ףס ₪
 םישמחו
 לי יג ולָע
 8  :םיִרְצִמ ץרעמ
 השמ חקיו .טי
 ףסוי תומצע תֶא
 ומע

 יּבְׁשִה עבשה יִּ
 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תֶא
 רמאל

 םיִהלֲא רקפי דק
 םֶכְתֶא = =

 וְהַעֲלִיתֶם  /
 הֶזמ יתמצע תֶא

 !םֶכְתֶא
 תֵּבִִּמּועְִיו .כ
 םֶתֶאְ ּונַַָו
  רָבְדִּמַה הָצְקּב
 הלה הָוהיַו .אכ

 םֶהיֵנֿפִל
 םמוי

 ןנֶע רוב
 דה סת
 הלל
 שא רומעּב

 הל יחל

 .גי

 ;קירוצ ךיז ןֶעלֶעװ יז ןּוא
 .םירצמ ןייק ןערהָעק

 = ףהָעק א טָאג טָאה .חי
 (" ןָאהטעג

 רעד ןוֿפ גָעוװ םָעד ףיוא
 .ףּוס:םי עטסיוו

 עטַענֿפָאװַעּב ןוא

 ד ןעגנַאנַעגסיֹורַא ןֶענַעז
 לַארשי רעדניק

 .םירצמ דנַאל ןּו

 ןעמּונֲעג טָאה השמ ןוא שי

 רֶענייּב ס'ףסוי

 ,ךיז טימ

 ןערָאװשרַעֿפ טָאה רֶע ליוו

 לָארשי רָעדניק יד

 : גידנַעגָאז יֹוזַא

 ךייַא ןָא ךיז םָעװ טָאג
 ,ןענדָאמרָעד סיווָעג

 ןערהיֿפסיֹורַא טלָאז רהיא ןּוא

 ןענַאד ןוֿפ רֶענייּב עניימ

 .ךייַא טימ

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא -כ
 תופס ןוֿפ

 טרֲעגַאלעג ןָעּבָאה ייז ןּוא
 םתֶא ןיִא

 .ץטסיוו רֶעד ןוֿפ עדנָע םייב

 יז רָאֿפ טהָעג טָאג ןּוא .אכ

 גָאט ייב

 ,לײזנעקלָאװ ַא טי

 ,גָעװ ןיִא ןערהיֿפ ּוצ ייז םּוא

 טכַאנ ייּב ןּוא

 ,לײזרָעײֿפ א טימ

 ייז ןעטבייל ּוצ םּוא

 .םּורַא טרהיֿפָעג (*



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןוא גָאמ יב ןהענ צ םיא ;{הָליִלְו םמֹוי תֶכלְל
 .טכָאנ יב ;ןצצ

 ןָאהטֶענּבָא טינ טָאה רֶע בכ שימי אל .בב

 גָאמ ייב לײזנעקלָאװ יד םֵמֹוי ןנעה דומע

 טכַאנ ייּב לײזרַעײֿפ יד ןּוא הָליִל שאה דומעו

 5 | םָעָה נפל
= 
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 .קלָאֿפ םָער רָאֿפ

 טרֶערעג טָאה טָאג ןּוא .א לא הָוהְי רֵּבַדְיו .א
 השמ וצ השמ

 ;יִלַא 7 רמאל

 רעדניק יד ּוצ דייר ב| כ לֶא רֵּבַּד .ב
 לארי | לארשי

 ךיז ןעלָאז ייז סאה "* ובשיו
 ןערהעקמּוא

 ןרעגַאל ןָעלָאז ייז ןּוא ונחיו

 תוריחה;יפ רָאֿפ = תורחה יּפ נפל

 ,םי םָעד ןוא לדגמ ןעשיווצ םיה ןיִבו לדנמ ןיב

 ןפצ לַעַּב יִנְפל
 וחבנ

 ונחַת
 : םִיה לע

 הערפ רַמָאְו 2

 ֵָׂשִיינְבִל
 ֶראבםַ םיִבְִנ

 ,ןופצ;לעב רָאֿפ

 םהיא ןַעגעקטנַא

 ןרענַאל רהיֵא טלָאז

 .םי םייּב

 ןעגָאז טעו הערפ ןּוא .ג

 ;לָארשי רעדניק יד ןֶעגֶעוו
 = | ם'ניִא טריארַעֿפ ןַענֶעז ייז

 ,דנַאל
 ןעסָאלש : רֵּבַדּמַה ;רָעֿפ יז טָאה עטסיװ יד םֶהיִלֲע רַנָס
 == טרַאה לע ךיִא ןּוא 4 בל תא יתקזחו .ר

 ןיא = םֶהיִרְחִא ףֵדָרְ
 יא  הֵָרַפּב ָדבּבאְ
 | וליח לבב

 םירְצמ ועד

 ,ןעגָאיכָאנ ריז טעו רע

 (1טמהירָעְּב לַעוו ךיא
 הערפ ךרוד ןֶערָעוו

 ,רעטילימ ןַעצנַאנ ןייז ךרוד ןּוא

 ןעסיוו ןֶעלַעוװ םירצמ יד ןּוא

 ןעהעג 6 = .ןערֶעװ טרעהַעג (

 48 .די ,גי ,חלשב ,תומש

 הוהי יִנֲא יִּכ
 :ךֵכ ּוׂשֲעַיו
 טנָאזעג ןיִא סע ןּוא : ךלמל דיו ה

 .טָאג ןיב ךיִא סָאד

 .ןָאהטָעג יֹוזַא ןָעּבָאה ייז ןוא

 ןוֿפ גינעק םָעד ןערָאװעג
 ,םירצמ םיִרָצִמ

 ןַעֿפָאלטנַא זיא קלָאֿפ סָאר זַא םָעָה חַרֶב יִּכ
 .ןערָאװעג

 ;רָעּביִא ךיז טָאה סִע ןּוא הערפ בֵבְל הפהיו
 הערפ ןּוֿפ ץרַאה סאד ןעמיצעג | |

 טכעגק ענייז ןּוא ָךֶכ וידבעו
 ,קלָאֿפ ןְענֶעוו | םעה לא

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא ורמאיו

 סָאד רימ ןָעְּבְאה סָאװ  ונישע תאז המ
 ,ןָאהטַעג 0%
 ;םיֹורַא ןַעּבָאה רימ סָאװ ונחלש יִּכ

 עא -
 = לָארשי לֵאְרְׂשִי תֶא

 םינ רהעמ זנוא ןַעלָאז יז : ונדבָעמ
 ענעיר

 ;טאפשעגני טָאה רֶע ןוא ו ּבִכִר תא רסאי ב
 ןעגָאװמײר ןייז

 רֶע טָאה קלָאֿפ ןייז ןּוא :ומעחסלומ פע תאו
 .ךיז טימ ןָעמונַעג 0
 ןעמונעג טָאה רֶע ןּוא ו הקו יו

 :םיוא טרעדנוהסּכעז| בֵכ) תואמ שש
 ןָעְגְעווטייר ץמלייוורע רּוחַּב

 ןופ ןעְגֶעווטייר לא ןוא םירְצִמ בכר לכו

 םירצמ
 .ןעמָעלַא ףיוא (1רערהיפ ןוא ולב לע סל

 טרַאה טָאה טָאג ןּוא .ח | תֶא הוה קזחיו .ח
 ,הערפ ןוֿפ ץרַאה יד טכַאמֲעג ועְרַּפ בל

 ,םירצמ ןוֿפ גינָעְק רעד םיִרְצִמ ְךֶלֶמ | י

 גָאיעגכָאנ טָאה רֶע ןּוא | נב ירא ףר
 ;לָארשי רעדניק יד לארי

 (* ןעגנַאגעגמיֹורַא ןֶענעו ם אצ לארי נבו לָארשי רָעדניק יד רֶעּבֶא ראק טו ר
 דגה רַענַעּביֹוהרֶע נַא טימ
 .ינש

 :הָמָר ד
 ךיז ןַעּבָאה םירצמ יד ןוא .ט | םירצמ ּופְּדְרִיַו .ט

 ,יײז ךָאנ טגָאיַעג םֶהיֵר חא

 .בבורו ןגמ שפוה ,םחול :בכר לכל השלש (}
 .גיהטּומ ,גיהור (5 .סיֹורַא
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 םָתֹוא ּוגישיו

 םּיַה לַע םיִנֹח

 הערפ בכר סו לב

 | וישָרְפ
 וקח
 תֹריִחַח יִּפ לַע
  ןפֶצ לַעַּב יִנְפִל
 ביִרְקִה הערַּפּו -י
 ֵאָרְׂשִי נב ּואְׂשִּיו
 .םֶתיֵניִע תֶא
 עסנ םִיַרצִמ הִֵּהְ
 םֶהיֵרֲחַא
 דאמ ואיי
 א לֵאְרְׂשִי ינו כעציו

 : הוה לֶא

 הָשמלֶאּורמאיו .אי

 םיִרָבְק ןיִא יִלְּבִמֲה

 םִירְצִמְּב

 נחל
 רְִּּמַּב תּומָל
 ל ָתיׂשָעתאז חַמ
 :םירצממ ונאיצוהל

 רבדה הֶז אלה .בי

 לא ּונְרָּבד רָשא
 .םִיְִמְב
 רמאל
 ונס לַדֲ
 םיִרְצִמ תֶאהדְַעַנו

 .ריד וצ (1

 ןוא

 .דימלתהו הרומה תרות

 , טכיירגרעד ייז ןָעּבָאה יז ןּוא

 7 "'םי םייּב גידנרעגַאל

 ס'הערפ ןוֿפ ררֲעֿפ עְלַא
 ןעגעוו:טייר

 רעמייר ענייז

 ,רעטילימ ןייז ןּוא

 תוריחה>?יפ ייב

 .ןֹופצ:לעּב רָאֿפ

 ןעמּוקֲעג זיא הערפ ןּוא -י
 ,טנַעהָאנ

 ןַעּבָאה לָארשי רעדניק יד ןּוא
 ןַעּביֹוהעגֿפיֹוא

 ,ןעגיֹוא ַערֶעייז

 טזייר םירצמ סָאד ,ןָעהַעז ןוא

 ,ייז ךָאנ

 ,טָעטכריפָעג רהעז ייז ןַעּבָאה

 ןַעּבָאה לָארשי רעדניק יד ןּוא
 ןֶעיירש ןעמּונעג

 .םָאג ּוצ

 טְגָאזֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .אי
 : השמ ּוצ

 ָאמינ זיִא םָע לייוו ןַעד ּוצ
 ןַעּבַארג ןייק

 םירצמ ןיִא

 ןעמּונעג זנוא ּוטסָאה
 רעד ןיִא ןַעּברַאטש ּוצ

 ? ץמסיוו
 זנוא סָאד ּומְסָאה סָאװ ּוצ

 ,ןָא המעג
 ןופ זנוא ןערהיפוצסיורא

 ל םירצמ =
 סָאד ךָאד זיִא סָאד בי

 ,טרָאװ
 טדָערעג ןַעּבָאה רימ סָאװ

 (1ריד םומ |
 םירצמ ןיִא |

 : גידנַעגָאז

 זנּוא זָאל

 ןענעיד ןֶעלַעוו רימ ןּוא
 : , םירצמ

 ירצמ תֶא "בָע םירצמ תא רבע

 .די ,חלשב ,תומש

 רעסעּב זיִא זנוא םּורָאװ . נל בוט יכ
 וי ר ןצ 2 202 י*

 םירצמ ןענעיד ּוצ

 ןיא ןעבראמש ּוצ רָעדייַא
 .עמסיוו רעד

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .גי
 : רָּבְדִּמַּב ּונְתַּמִמ
 השמ רֶמאַֹּו גי

 | תא
 ןאָריִּת לֵא

 וארו ּובְצִיְתִה
 החי עושי תֶא

 ךייַא טָעוו רֶע כו םכל הֶׂשָעַי ֶׁשֲא
 ;ןַעכַאמ טנייה םויה

 םֶתי אר רֶׁשֲא יִּכ

 | םֹויה ִיַרְצִמ תא

 םֶתאַרל ופסת אל

 : קלָאֿפ םּוצ

 טינ טַעטכריֿפ

 .טהָעְז ןוא טהעטש

 ,ףליה סֶעמָאג

 טָאה רהיא סָאװ סָאד םּורָאװ
 ,םירצמ יד ןהָעזעג טנייה

 רהֲעמ ןיוש ייז רהיֵא םָעוו
 ןה טינ רוע

 .גיבייַא ףיֹוא ;םֵלֹוע דַע
 ךייַא רַאֿפ טָעוװ טָאג .די כל םָחָלי הוה די

 ,ןעמיירמש
 .ןעגייווש לָאז רהיא א ןּוא : ןושרחת םתאו

 = .ישילש |
 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא מלא הָוהְי רמאיו .ומ

 4 השמ ּוצ | השמ

 קא עצה המ ,רימ ּוצ וטסיירש סָאװ ילא קעצת המ

 ,לָארשי רעדניק יד ּוצ דייר לארשי ינְּבלֶארַּבַד

 עי
 םרה הֵּתאְו .זמ

 .ןעזייר יוז ןָעְלֶאז ןּוא

 ןייד ףיֹוא ביוה ּוד ןּוא זמ
 ןעקָעמש ךטמ תא

 רנָאה ןייד גײנ ןוא | ףדי תא המנו

 ירא שקלע
 ,םהיִא טלַאּפש ןּוא והעקבו

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא לֵאְרְׂשִי ינב ואבי
 (' ןהעג ןֶעלַעוו

 םי ןיִא יה ךותב

 .ןעמוק (



 ;הַָּּביּב
 קזחמ יננה נאו +
 ירְצִמ בל תֶא
 םהיֵרֲחַא ואב
 הָעְרַפְּב הָדֵּבא
 | וליח לכבו

 ויָָרַפְְו בכ
 םיַרְצִמ ּועְדיְו .חי
 הוהי ינָא יִּ
 הערַּּביִדְבָּכהִּב
 ושבו ובר
 עסיו .םי

 םיִהֹלֶאָה ְֵַמ
 | יי
 לֶארְׂשִי הנ זומ ינפל

 םֶהיֵרֲַאְמ סלי
 43 | ס 09

 נע ה דע עסיו

 םֶהיֵנְכִמ

 :םֶהיֵרֲחַאַמ רֹמֲעַַ
 אביו .כ

 םירצמ הֵנֲחַמ ןיִּב
 ֶאָׂשִי הָנֲחַמןיִב
= 
 שהו עה
 הלילה תֶא ראו
 הֶז לא הֶז ברק אלו

 הלילה לב
 ֹודָי תֶא הָׁשֹמ טיו .אכ

 םיה לע

 .דימלתהו הרומה תרות

 .םינֲעקירמ רָעד ףיוא

 מרַאה ךאמ ְךיִא ןּוא .ּי

 םירצמ יד ןּוֿפ ץרַאה סָאד

 ןהעגניירא ןֶעלַעװ יוז
 ,ייז ךָאנ

 מהרב ךיִא לַעוו ןַאד ןּוא
 הערפ ךרּוד ןֶערֶעוו

 רעטילימ ןייז רָאג ךרוד ןּוא

 ןּוא ןעגָעוװטיײר ענייז ךרּוד
 .רעטייר ענייז ךריד

 ןעלֶעוו םירצמ יד ןּוא .חי
 ,ןעסיוו

 ןוא

 ,טָאג ןיב ךיא סָאד

 טמהירֲעּב לָעוו ךיִא ןעוו
 ,ן'הערֿפ ךרוד ןָערָעוו

 ןּוא ןַעגָעווק מייד ענייז ךרוד
 .רָעטייר ענייז ךרוד

 טזיירעגּבָא טָאה .טי

 ,לַעגנַע סָעטָאג

 טהָעג רֶעכלֶעוו

 ,לָארשי ןוֿפ רַעגַאל םִע ,ד רָאֿפ

 כנא זיִא רֶע ןּוא
 ,ייז רָעמניה

 טָאה .לײשןעקלָאװ יד ןּוא
 טזיירעגּבָא ב
 ּ טנָערָאֿפ ןופ

 םלָעטשַעג ךיז
 .ייז רָעמניה
 ןעגנַאגַעג

 ןוֿפ רַענַאל סָאד ןעשיווצ
 םירצמ

 רעגַאל סָאד
 ,לָארשי ןיֿפ

 (טרָאד) ןַעווַעג זיִא סע ןּוא

 טָאה יז ןּוא

 זיא יז ןוא .ב

 ןעשיווצ ןּוא

 ,סינרַעטסניֿפַא ןּוא ןעקלָאװ ַא

 םעטכיֹולַעּב רָע טָאה (ָאר) ןוא
 ,טכַאנ יד

 טנהָאנ טינ זיא רֶענייֵא ןּוא
 ןרעדנַא םּוצ ןעגנַאנעגּוצ

 .טכַאנ עץצנַאג יד

 טגיינֲעג טָאה השמ ןּוא .אכ
 דנַאה | לייג

 ,םי ץ'רעּביִא

 ,תומש

 ָּיַה תֶא הָוהי ךֶלַֹּו !
 הֶזְע םיִדָק ַחּורְּב

 הָקלַה לָּכ |
 םָיַה תֶא םֶשָיַ

 ל |
 מַה ב
 ינב ואביו .בכ

 לֶאְרְש =
 הָשבי םיִה ָךֹותַּב

 .הֵמֹוח םֶהָל םימהו

 ;םֶלאַמְׂשִמּוטַניִמיִמ

 םִיְַצִמּופּדרִַו .גכ

 םהירחא ּואביו |

 הערַּפ םּוס לכ

 ויִׂשְרַפּו ובכר

 יה ות לא
 ויו .רכ
 ֶקְַּה תְֶֹׁשְַּ
 הָוהְי ףסשיו
 ִיַרְצִמ הָנחַמ לֶא
 ןֵנעו שא דומב
 / םה יו
 5 ןצה

 .:םירצמ הנחמ תא

 סו .הנ
 ויתבכרמ ןפא תֶא

 תַדָבְכַּב ּוחנהניו
 ןי* שורש

 .םירצמ רמאיו

 47 .די ,חלשב

 -היֿפָענּבֶא טָאה טָאג ןּוא
 םי םעד

 דניװ?טסָא ןָעקרַאטש א טימ

 טכַאנ עצנַאג יד

 (:טלַעדנַאװרַעֿפ טָאה רָע ןוא
 םי םָעד

 םינעקירט ַא ןיִא

 :וצ זיא רַעסַאװ סָאד ןּוא
 .ןַערָאװעג ןעטלָאּפש -

 לַארשי רָעדניק יד ןּוא בנ
 ןַעננַאגעגנײרַא ןַענַעז

 רעד ףיוא םי ןעמימ ןיא
 ,םינעקירט

 יוז זיא רָעסַאװ סָאד ןּוא
 דנַאװ ַא ןֶעווֲעג

 ןוא רֶעמכַער רֶעייז ןוֿפ
 .םייז רעקניל |

 ןָעבְאה םירצמ יד ןוא .גכ

 טגָאיעגכָאנ
 ןעגנַאגעגנײרַא ןֶענעז ייז ןּוא

 ,יײז ךָאנ
 ,ס'הערפ דרֲעֿפ עלא

 ענייז ןוא ןעגעװמייר ענייז
 רעטייר

 .םי ןעמימ ןיא
 : ןהָעשֲעג זיא סע ןּוא .דנ
 עכַאװןַעגרָאמ יד ןיִא

 טְקּוקֲַעג טָאנ טָאה
 םירצמ ןּופ רָעגַאל סָאד ףיֹוא

 עקל ןּוא ?רָעיײֿפ א טימ
 וו

 "טל ץמּטוצ טָאה רֶע ןּוא
 . םירצמ ןופ רֶעגַאל סָאד

 ןעמּונַעגּבָארַא טָאה רֶע ןּוא .חכ

 ןֶענֶעוו ענייז ןופ רֶעדֲעַר יד
 טרהיֿפַעג םהיא טָאה רֶע ןוא

 .(?םינרעמאמ מימ
 :טנָאזעג טָאה םירצמ ןּוא

 ןוֿפ ןַעֿפױלטנַא לָעװ ךיא לארי ינפמ ה נא
 ,לָארשי ינּב יד

 .םייקכילרָעווש םימ ןהָעג טזָאלַעג (* .טכַאמָעג (
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 יז רַאֿפ טיירטש טָאג םורָאװ םֶהָל םֶחְלִנ הוה ב
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 ד .םירצמ טימ - : םירצמב

 | .יעיבר

 ,םגָאזעג טָאה טָאג ןוא .וכ לא הָוהְי רמאיו .וכ

 רנַאה ןייד גינ - ךדי תא הַטְנ

 םי ץרעּביא םיה לע
 צה

 םיִּמַה ּובשיו

 םירצמ לַע

 ךיז םָעװ רַעסַאװ סָאד ןּוא
 ןערהעקקירּוצ :
 רד ,םירצמ ףיוא

 .ןעגעווטייר ענייז ףיוא בכר לע

 .רעטייר ענייז ףיֹוא ןּוא : וישרפ לעו

 רנה יי ליל טניינַעג טָאה השמ ןּוא -וכ ודי תא השמ טי .זב

 י ץרֲעּביִא םיה לַע
 ךיז טָאה םי רעד ןּוא םיה בשיו
 .טרהעקעגקירוצ דודה
 ןָעגרֶאמ ןַענַעג רקּב 5 תֹונְפָל

 ,טֿפארק רַעכילריטָאנ ןייז ּוצ ונָתיִאְל

 ןעפיול םירצמ יד ןּוא םיסנ ִיַרצִמּו

 .; ןַעגעקטנא םהיֵא ותארְק כל

 ?גײרַא טָאה טָאג ןּוא הוי רעניו
 עריילשעג 02

 םירצמ יד םירצמ תא
 ןהב* 2

 י ןעטימ ןיא ; םיה ךותב

 םיּמה ובשיו .חכ
 טרהָעקעגקירוצ ךיז * ןד - ב עי"

 יד טקֶעדרֶע 5 טָאה ןּוא בכרה תא ּוסכיו

 ,רָעטייר יד ןּוא םִׁשרַּפַה תאו

 ,ס'הערפ רעטילימ יד רָאג הערפ לוח לכל

 | ןעגנַאנַעגנײרַא ןענע עכלעו  םהירחא םיאּבה
 \ ײז או . : * ר 7

 ט ; םי ןיִא םיב
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 טינ יוז ןופ זיא סע = םחּב ראשנ אל
 עילּבעג ו

 ;דָחֶא דַע

 ֵאָרְׂשִי יָנְבּו .טכ
 .רַענייֵא טינ

 לָא-שי רָעדניק יד ןּוא .טב

 הָוהיֵּב ּונימָאיו ש

 טָאה ןַאד == השמ רישי זַא .א  טָאה רַעסַאװ סָאד ןּוא .חנ

 ןוא לאְרשי יב |
 - ןעגעוו:טייר

 .וט ,רי ,חלשב ,תומש

 שב ּוכלָ
 < שח ְךֹותְּ
 המח בה םיִמהְו

 רעד ףיוא ןַעגנַאנַעג ןֶענֶעז
 סינעקירט

 ר ןעטימ ןיִא

 ייז זיִא רַעסַאװ סָאד ןּוא
 ו ַא ןַעווֲעג \

 טא ןעמכער רָעייז ןופ :םלאמשמו םנימימ
 .טי יז ןעקניל 0 גד +

 ןעֿפלָאהעג טָאה טָאג ןּוא .ל

 .גָאמ םָענַעי ןיא

 לָארשי

 הָוהְי עַׁשֹויַו .ל
 אוהה םויּב

 לֵארְׂשִי תֶא
 ;רנאה ס'םירצמ ןוֿפ םירצמ דּיִמ

 ןהָעזֲעג טָאה לָארשי ןּוא לארשי אריו

 םירצמ םִיַרְצִמ תא

 טיֹומ תימ |

 .םי ןוֿפ גַערֹּב ץפוא :םִיה תפש לע

 ןהָעזֲעג טָאה לָארשי ןוא .אל לארי אר .אל !

 ,(:רערנואוו ַעסיֹורג יד הלה יה תא

 הוהי הֵׂשָע רֶׁשֲא

 םירגמב

 טכַאמֲעג טָאה טָאג ַעכלַעוו

 ,םירצמ ןיא

 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא | 1 8 םִעָה ּואְרִיו
 טָאג רָאֿפ טעטכריֿפעג

 (?טּביֹולנֲעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,טָאג ןיִא

 .השמ טכַעגק

 הֹוהי
+ 870 

 ןייז ןיא וא = } ,ֹוּדְבַע הז שמבו

 מ
 השמ ןַעגנּוזעג

 לָארשי רָעדניק יד

 גנַאזַעג ןעויד תאזה הרישה תא

 טָאג רָאֿפ הוהיל

 :טגָאזעג יֹוזַא ןַעּבָאה ייז ןוא רַמאֵל ורמאיו |

 ,טָאג רָאֿפ ןעגניז לָעוו ךיִא

 ךיוה ךיז טָאה רֶע םורָאװ
 ,ןַעּביֹוהרע

 רָעטייר ןּוא דרַעֿפ

 הוהיל חְריִׁשֲא

 ָָּ אנ יב
 ובכרו םּוס

 .רעָעמ ןיִא ןַעֿפרָאװעגרִע טָאה ; םיב המר | |
 זע 7 2 -צ

 .טיורטרַעֿפ (5 .דנַאה (1



 הָי תֶרֶמח יזע .ב
 העושיס יִל יחָ
 יִלֶא ה
 והוא
 יבא יהא
  ּוהְָמַמֹרֲאַ
 שיא הוה 3

 המחלמ
 ד:

 :ימש הֹוהְי

 הערפ תַכָכְַמ .ד
 וליִחְ

 יב הָָ
 וישְלַש רַחְבִמּו

 ; ףוס םיב ּועְּבִמ |

 ומיסכי תמהת .ה

 .תלוצמב ודרי

  ןֶבָא ומ
 הוהי ְךְניִמְי ו

 כב ירד
 .הְָו ֶנִמ
 ;ביוא ץעְרת
 ךנֹואָּג ברבו 3

 מק סלהה
 ףנרח חלשת
 ;ׁשֵּקַּכ ימלכאי

 ךיפא ַחּורְבּו .ח
 םימ ּומְרָעְנ

 דָנ ֹומְכ ּובְצְנ

 םיִלְז

 .עטלייוורַעסיֹוא (? .ּביֹול (:

 ,דימלתהו הרומה תרות

 ןיימ ןּוא טֿפַארק ןיימ ב
 ,םָאג זיא (1עדיירפ

 .ףליה א ןעווענ רימ זיא רֶע ןּוא

 ,טָאג ןיימ זיא רַעַר

 ?רַעֿפ םהיא לָעװ ךיא
 , ןעכילרעה

 ,רָעַמָא5ּ ןיימ ןוֿפ טָאג

 .ןעביולכיוה םהיֵא לָעװ ךיא

 ,רַאהסגעירק ַא זיִא טָאג .ג

 .ןַעמָאנ ןייז זיא רֶעגיּבייֵא

 ןַעגַעוו ם'הערפ .ד

 רָעמילימ ןייז ןּוא

 סניא ןַעֿפרָאװַעג רֶע טָאה

 .רֶעעמ
 רערהיפ (?ַעטסַעּב ענייז ןוא

 ןּעְרָאוועג וי עב 1

 .רעעמ;ףליש ןיִא
 ייז ןַעּבָאה ןֶעדנורגּבָא .ה

 ,טקעדרַעֿפ

 יד ןיִא ּבָארַא ןֶענֲעז ייז
 ןעסי געפיט

 8 .ןיימש ַא יו

 ,טָאג ,(דנַאה) עטכער ןייד -ו

 ךרּוד רַעשכילרעהרעֿפ
 -- ,טֿפַארק

 ,טָאג ,עטבער ןייר

 .דנייפ םָעד טרָעטעמשרַעצ

 טייקכיוה לעיֿפ ןייד טימ .ז

 ,רַעגגַעג ענייר וטסרעטשוצ
 ,ןֶערָאצ ןייד סױרַא טזָאל ּוד

 ,(* יירמש יוו יז םרהָעצרַעֿפ רֶע

 ךיֹוה:ןַערָאצ ןייד ןופ ןּוא .ח

 :פיוא ןרָעסַאװ ךיז ןַעּבָאה
 ,טמרּוהמַעג

 א יװ ןענַאטשעג ןַענעז סע
 דנַאװ

 , עדנעמַארטש

 .ומ ,חלשב ,תומש

 תמחת ּואפק

 :םי בֶלֹּב

 ביוא רמא ּט

 ףּדרַא
 יִׂשַא

 לש קל
 ישפִנ ֹומאְלְמִּת
 יִּבְרַח קיִרָ
 : ידי ומשירות

 חורב תפשנ
 הי ומס
 ּכ ּוללצ

 יריד יב
 תֶרַפֹוע

 חכמב ימ .אי
 צ | +

 הוהי אב

= = 
 תלהת ארונ

 אפ השע

 נִיט כ
 : ץֶרֶא ֹומֲעְלבְּת
 ְִסַחְב ָת תיחנ .גי

 : ךשדק הונ לֶא
 םיִּמַע ועמש .די

 ןוזגרי
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 ןַענַעז (1טרעוװילגרעֿפ
 ןעדנורגּבָא ןערָאװעג

 .םי ם'נּופ ןעמימ ןיִא

 : טגָאזֲעג טָאה דנייפ רעד .ט

 ,ןעגָאיבָאנ לע ךיא

 ,ןעכיירגרעד לָעװ ךיא

 ,ביור ןעלייהט לָעװ ךיא

 ייז ןוֿפ טָעװ (?שנואוו ןיימ
 ; ןֶערָעוװ טליֿפרע

 ןיימ (* ןַעהיצסיֹורַא לָעו ךיא
 -- דרֲעװש

 ןיימ ןעטכינרַעֿפ ייז טָעוו
 .דנַאה

 ןָאהמַעג זָאלּב א טסָאה ּוד -י
 -- דניו ןייד טימ

 סָאד טקעדרעֿפ יוז טָאה
 ,רעמ -

 ןערָאװעג ןַעקנּוזרַעֿפ ןֶענַעו ייז
 לולב וו

 .ןרעסַאװ עקרַאטש ןיִא

 ,וד יװ זיִא רָעוו .אי

 ? טָאג ,רַעטֲעג יר ןעשיװצ

 | וד יװ זיִא רֶעוו

 ,טייקגילייה ןיִא טבילרֲעהרֶעֿפ

 ,םהור ןיִא ךילקערש

 ? רַעֿפעש:רַערנואוו

 ןייד טגיינטג טסָאה ּור .בי
 -- עטכָער

 .ררָע יד ןַעגנולשרָעֿפ ייז טָאה

 ןיא טרהיֿפֲעג טסָאה וד .גי
 ,רָאנֲעג ןייד

 טסָאה ּוד ןַעכלֶעו קלָאֿפ ם
 ,טזיילרֲע

 טימ טרהיֿפַעג םֶע טסָאה ּוד
 טֿפַארק ןייד

 .גנּוניואוו ןענילייה ןייד ּוצ

 ןַעּבָאה רַעקלַעֿפ .רי
 --- טרָעהרָעד

 = טרעטיצרעֿפ ןַענֶעז ייז
 ,ןַערָאװַעג

 .ןעגיריילסיוא (5 .ַעֵלֶעַע (? .ן
+ 1. 
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 זַחָא ליִח <
 תֶשְֶפיִבׁשֹי |

 ולב זַא .ומ

 םודא יפולא

 בָאֹומ יליא

 = דַעָר ומזחאי
- 
 :ןָעְְב יבשי לפ
 םֶהיֵלֲע לֹּפִּת .וט
 דחפו הָתַמיִא

 עוז ללב
 ןבָָ ודי
 מע רבע דַע

 הָוהְי <

 וז םַע רֹבֲעַי דע

 : תינק

 ומָאְבִת זי
 ומעט
 ףתלחנ רהב
 ְׁשְל ןוכמ
 הת תל
 יָנֲֹא ׁשֶּקִמ
 ביד וננוכ
 ָףלֶמִי הָוהְי חי

 :דָעְו םָלעֶל
 הערפסּומאַביִּב.מי

 ישָרְפְבּו ובר
 םיַּב

 .טֿפיוקעג ( .ןעגנַאגוצ (1

 ,דימלההו הרומה תרות

 | ןעמּונעגנָא טָאה סינרעטיצ א

 .תשלּפ- ןוֿפ רֶעניֹואװנייַא יד

 | ןעקָארשרֶעד ןְענֶעז ןַאד .וט
 | ןערָאװַעג
 ןוֿפ ןעטשריֿפ יד ,םֹודא

 בָאֹומ ןוֿפ עגיטבעמ יד

 ,קָערש ַא ןָעמּונֲעגנָא טָאה

 ןערָאװֶעג ןַענַעז (*ְךַאווש

 .ןענּכ ן וֿפ רֲעניֹואװנייַא ַעלַא

 יז ףיֹוא ןעלַאֿפ לָאז .ּוט

 ,טכרוֿפ ןּוא טסגנַא

 םרַא ןעסיֹורג ןייד ןוֿפ

 ןַעּביילּב םומש ייז ןַעלָאז
 ,ןיימש א יו

 ןייד ןהָעגכרּוד טָעוו סֶע זיּב
 ,קלָאֿפ

 ,טָאג

 ןהָעגברוד טָעװ סֶע ויּב
 ,קלָאֿפ סָאד

 .(? ןַעּברָאװרֶע טסָאה ּוד סָאװ

 ןעגניירּבנײרַא ייז טסלָאז ּוד .ּזי

 : ןעצנַאלֿפנייַא ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ןייד ןופ גרַאּב םָעד ףיוא

 ;םּוטנַענייַא
 ןַעציז םּוצ ריד רַאֿפ גנוניואוו ַא

 ,טכַאמָעג (טרָאד) ּוטסָאה
 ,טָאג

 ,טָאנ ,םוטגילייה א

 דנָעה ענייד ןַעּבָאה
 .(?טעדנירגעג

 ןעגינעק טעו טָאג .הי

 .רֲעמיִא ןּוא גיּבייַא

 ?נײרַא ןֶענֶעז סֶע םּורָאװ .טי
 דרֲעֿפ ס'הערפ ןַעגנַאגַעג

 ןוא ןָעְָעוושטייר ענייז םימ
 רַעטייר

 ו םי ןיִא

 .טָעטיירֲעּב (=

 .ומ ,חלשב ,תומש

 ויז ףיוא טָאה טָאג ןּוא סלע הָוהְי ביו

 .םיה ימכ תא <
 טרהעקֲעגקירּוצ

 ,םי ןּוֿפ רָעסַאװ סָאד

 לאט נב
 השבי ּוכלָה
 :םָיַה ָךותּב
 סי חו 3

 הא תוחא האיבנה

 הָדָיְּב ףתה תֶא
 םִׁשַּנַה לָכ ,ןאָּתַו

 - לָארשי רָעדניק יד רֶעּבֶא

 רעד ףיֹוא ןַעגנַאנעג ןַענַעז
 םינֲעקירט

 .םי ןַעמימ ןיִא

 ,םירמ ןימעֿפָארּפ יד ןּוא ב
 טָאה  ,רָעטסעװש ס'ןרהַא

 ןעמּונַעג

 ,דנַאה רהיֵא ןיִא קיופ יד

 ןענעז ןעיורפ עלַא ןּוא
 ןעגנַאנעגסיורַא

 רהיֵא ךָאנ

 ; תלחמבו יִפְּ
 ייז ּוצ טָאה םירמ ןוא .אּכ םירמ םֵהָ ?ןַעַּתַו אב

 <( ןֶעגנּוזַעג
 \ הוה וריש

 האג האָניִּ

 .ץנָעמ טימ ןּוא ןָעקיופ טימ

 ,מָאג רֶאפ טנניז

 ,ןעּבַאהרֲעכיֹוה זיא רֶע םּורָאװ

 רָעטייר ןּוא דרַעֿפ ובכרו םּומ

 ןיא ןַעֿפרָאװַעג רֶע טָאה ; םיב המר
 .רֶעעמ 0 דד דד
 .מרהיֿפֶעג טָאה השמ ןוא בכ | השמ חיו .בכ

 | .לֵאָרְִׂי תֶא
 ףוס םִיִמ
 ןאַצִיו
 רוש רַּבְדִמ לא

 לָארשי

 ,רֲעעמ:ףליש ןוֿפ

 ןעגנַאגעגסיֹורַא ןֶענַעז יז ןוא

 ,רוש עטסיװ רָעד ןיִא

 ןעגנַאגעג ןַענַעז ייז ןוא םימי תשלש כליו |

 בעמ יירד יד %1: ה קהה
 | עטסיװ רַעד ןיא רבדמב |

 ןָעְנופמ טינ ןַעָּאה יז ןוא | :םימ ואצמ אלו
 .רַעסַאװ ןייק שי צי ו
 ןעמוקעג ןֶענעז יז ןוא .גכ התרמ ואביו .גכ

 הרמ ןייק < ןד צ } עד

 ולכי אלו

 הָרָּפִמ םִיַמ תּתְׁשִל
 טה םירמ יִּכ

 טנָאקַעג טינ ןעּבָאה יוז ןּוא

 ןוֿפ רָעסַאװ סָאד ןעקנירמ
 ,,הרמ

 ,רָעמיב זיִא סָע לייוו

 .טרָעֿפטנַעַעג (



 .דימלתהו הרומה תרות

 םּורַאד ןּכ לַע

 ןעמָאנ א סֶע ןעמ טָאה : הרמ המש ארק
 .הרמ ןָעבְִגְג -- ונלו 0
 טָאה קלָאֿפ םָאד ןּוא .דכ | 4 ה ו 1 .דכ

 ן'השמ ףייא ('טערומְעג - ! השמ

 :גידנָעְֶאז | רמאל
 .ןעקנירט .רימ ןעלָאז סָאװ : התשג הַמ

 רש טָאה רֶע ןוא .הכ הוי לא קעציו .הכ
 ,טָאג | 6 יי |

 םהא טָאה טָאג ןוא
 ,ץלָאה א (?ןעזעיוװעּב

 ןעֿפרָאװעג סע טָאה רֶע ןּוא
 ,רֶעסַאװ סניִא

 קאמשעג זיא רעסַאוו סָאד ןוא
 .ןַערָאװעג

 טכַאמָעג םהיא רֶע טָאה טרָאד

 ,טכער ַא ןוא (*ץֶעזֲעג א

 םהיִא רֶע טָאה טרָאד ןּוא
 .טבּורּפֲעג

 ץִע הָוהְי ּוהרויו

 םיּמַה לֶא ךְלשיו
 םימה ּוקְתְמִיַו
 ןל םש םש

 טפשמו קח

 הגם
 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא וכ רמאיו וכ

 ןֶערעה טסָעוו ּוד ּביֹוא עַמְׂשּת = 5

 טָאג ןייד טָאג ןופ םימש יד היהלא |

 ויניעּב שה

 = ויי
 יתֹוְצִמְל תנזאהו

 ויקה לֵּב ְּרַמָׁשְ

 החמה :
 ִתְמַׂש רֶׁשֲא

 סָאװ ןָאהמ טסֶעוו ּוד ןּוא
 ,טלהָעֿפָעג םהיא

 ןעמהָענרֲעֿפ טסעװ ּוד ןוא
 ,ןעמָאּבַעג ענייז

 עלא ןעמיה טסָעוו ּוד ןּוא
 ,ןעצעזעג ענייז

 ,םייהקנַארק ןייק (זיִא ןאד)

 (+טכַארּבעג ּבָאה ךיא סָאװ
 ,םירצמ ןיִא  םִיַרצִמִב

 טינ ריד ףיֹוא ךיִא לַעוו סלע םישא אל
 ,טָאג ןיּב ךיִא םורָאװ :ךאפ פרהוהי ינאי ,ןעגניירב

 .ךיד טלייה רָעכלְעו טי
 ,ר ש ף 5 ₪

 ןעמּוקעג ןעְנָעז ייז ןּוא .זכ
 ,םליֵא ןייק

 ףלעווצ ןעווענ זיא טרָאר ןוא
 רָעסַאװ ןָעלַאװק

 הָמְליִא ןאביו וכ

 הרשע םיִתש םשי

 םימ תניע

 יוו טנרהעלעג (* .טנירקעג ,ךיז טגָאלקֲעּב (!
 .טכַאמַעג (+ .תּבש ןוֿפ ץֵעזֲעג סָאד (* .ןָאהמ ּוצ

 51 = זמ ,ימ ,חלשב ,תומש

 ;ןַעמלַאֿפ גיצּבעיז ןּוא

 טרָעגַאלעג ןָעּבָאה ייז ןּוא
 .רֲעסַאװ םייּב טרָאד

 םיִרָמְּת םיִעְבִׁשְו
 :םימהלעםש ונחיו

 זמ

 טזיירֲעג ןָעּבָאה יז ןוא .א = םליאמ ועסיו .א
 ,םליִא ןוֿפ |

 עדניימעג עצנַאג יד ןוג תדע לב ואביו

 ןעמוקעג יא יד רק  לֵאָרְׂשִי נב 5 וכ רטרו יי
 ,ןיס עטסיװ רֶעֹד  ןיִא ןיס רַבְרִמ לא

 םֶליִא ןיֵּב רֶׁשֲא
 | יניס ןיבו
 םֹוי רשע השמחב

 ִנֵּׁשַה שדחל

 .םליִא ןעשיווצ זיא עכלָעו

 ,יניס ןָעשיווצ ןּוא

 גָאמ ןַעמנהֲעצֿפוֿפ ןיא

 םַאנָאמ ןַעמייווצ ןּוֿפ |

 ןעגנַאגַעגסיֹורַא ןְענֶעז ייז יו םתאצל
 .םירצמ דנַאל ןוֿפ : םירצמ ץְרָאַמ

 עדניימעג עצנָאג יר ןּוא .:) תדע לָּכ ונוליו .ב
 טָאה לארשי רעדניק יד ו! לארשי ינב

 .ַערּומַעג
 ןרחַא ןוא השמ ףיוא ןרהא ל השמע

 .עטסיוו רָעד ןיא ָבְדַּכַּב

 לארשי רֶעדניק יד ןּוא -ג םהלא ורמאיו .4

 :טגָאזעג ייז ּוצ ןָעְּבָאה 'לארשי ינּב

 רימ ןעטלָאװ רעסֶעּב ּונתומ תי ימ
 .ןַעּברָאטשַעג

 דנַאה סטָאג ןופ הוהי דיב

 ,םירצמ דנַאל ןיִא םירצמ ץֶראַּב

 ןֶעסֶעזעג ןְענֶעז רימ ןָעוו ונתבשּב
 ,שײלֿפ ּפָאט םיב | רשבה ריס לע

 ,ןעסֶענֶעג ןעבָאה רימ ןָעוו עבשלםחלונלכאב
 ! םָאז ּוצ טיורב ה אע צל נדב

 ?םיֹורַא זגוא טָאה רהיא ןעד ונתא םתאצוה יִּכ
 :טרהיפענ

 7 ץטסיװ רעד ןיא הָּזִח רֵּבְדַּמַה לא

 ןעמיומ וצ םּוא .תיִמֲהְל

 גנולמַאזרַעֿפ ץצנַאג יד חזה להקה לג לָּכ תֶא

 : .רַעגנּוה ךרוד י בקרב



5% 

 מנָאזְעג טָאה טָאג ןּוא .ד לא הוחי רמאיו 4
 חש וצה | !השמ |

 ןענעגער ְךייַא ךַאמ ְךיִא םֶכל ריטממ יִנְנִה

 ,לעמיה ןּופ םיורב םימשה : סל

 ?םיֹורַא טַעוו קלָאֿפ סָאד ןּוא
 ,ןהָעג +=

 ןעּביילק ןְעלֶעו ייז ןּוא וטקלו

 סינפרָעדְעּב ןייז גָאט ןַערֶעי ֹומֹויִּב םוי רבד

 ,ןעבּורפ םהיֵא לָאז ךיא םּוא = סא ןעמל

 ןיימ ךָאנ ןהָעג טעו רע וצ יתרותב ףליה

 רש רע .טינ רֶעדֶא : אל םִא
 :ןַײז ילא םַעו ה +-  הִיְהְו .ה

 גָאמ ןעטסּכעז א == יששה םֹיַּ

 ,ןֶעטיירעּבּוצ .ןַעלעװ ייז ןעוו וניכהו

 ואיבי רשא תא

 הָנַשִמ הָיְהְו

 ,ןעגניירּב ןֶעלַעוו יז סָאװ סָאד

 (1לָאמ ייווצ ןייז טָעוו
 לעיֿפ יֹוזַא

 ןַעלַעו ייז .סָאװ ,םָאד ןעגֶעג ומקל רֶׁשֲא לע
 ןָעביילקפיוא . | 7
 .גָאט ןַערֶעי ;םֹוי םוי

 8% יי
 < ןרהַא ןּוא השמ  ןּוא ױ הש רֶקאָו 2

 .טגָאזעג ןַעּבָאה | ןרהאו

 : תל הלל ית :לָארשי רָעדניק ַעלַא ּוצ לארשי ינּכ לכ לא

 7% רהיא טָעוו דנָעווָא ןיא םתעדיו ברע
 ןענעקרגר = איציח הוהי יכ
 ?םיֹורַא ךייַא טָאה טָאג א איצוה הָוהְי יִּכ

 טרהיֿפעג םכתא

 = {םירצמ דנַאל ןוֿפ : םִיִרצִמ ץֶראמ
 םָעוו הירֿפ:רֲעד ןיִא ןּוא -ז

 ןהָעז רהיא |
 - ,םייקבילרעה סעטָאג

 םֶתיִאְרּו רקכו +
 הוהי דֹובַּכ תֶא
 ערָעהרעד םָעוװ רֶע ןעוו ועְמָׁשִּב

 ןענַערומ רֶעייֵא םֶכיֵתּנְלְּת תֶא

 ;טָאג ןֶענעג הוה לע

 .עמלעפָאד סָאד (1 |

 .רימלתהו הרומה תרות

 : +ּוניֵלֲע ונלַּת יִּכ

 .עַמָׁש יִּכ

 .זמ ,חלשב ,תומש

 ;ןעד רימ ןְענֶע סָאװ ןוא המ ונחנו

 ?זנּוא ןָעגעג טערומ רהיא סָאד

 ל וי השמ רמאיו ח

 םֶכָל הָוהי תַתַּב

 :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ח

 ןַעּבֲעג ךייא םָעוװו טָאג ןַעוו

 דנֲעוָא ןיא | בֵרָעַּב
 | ירא

 = ןעסֶע םּוצ שיילפ .למֲאָל רֶשּב

 < םיורב הירֿפ רָעד ןיא ןיא עבשל רקּבּב םחלו
 ,טָאז ּוצ וכ

 ןֶערעהרֲעד טָעוװ טָאג ןָעוו הָוהְי עֵמְׁשִּב

 כת תא

 םניִלמ םֹּתַא רֶׁשֲא

 ,ןענערומ רָעייַא

 טָערּומ רהיא סָאװ

 ,(!םהיִא ןֶענַעג וילע
 גד +

 ? ןעד רימ ןָענָעּו סָאװ ןּוא המ ונחנו

 רֶעייֵא ויִא זנוא ןַענַעג םינ םכיתנלת וניל אל
 ,ןָענֲערּומ

 | : הוה לע יּכ

 השמ רֶמאַּ .מ

 ..טָאג ןֶעגֶעג רּנ

 טנָאזַעג טָאה השמ ןוא ₪

 :ןרהַא ּוצ .ןרהַא לא

 עדניימעג רָעצנַאג רעד ּוצ גָאז תדע לָּ לא רמא

 :לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ .לארשי נב

 (?טָאנרָאֿפטנעהָאנוצטהַעג = תהי נפל וברק
 ְ גלן נז תי

 טרָעהֲעג טָאה טָאג ןַעד

 -ןענַערומ רֶעיֵא | :םכיתנלת תא
 יהיו . ,ןָעוועג זיא םִע ןּוא -י

 טרֶערֶעג טָאה ןרהַא ןָעוו א רֵּבַרַּכ |

 = ערניימֲעג רָעצְנַאג רֶעד ּוצ ע לַּ לא |

 ,לארשי רָעדניק יד ןופ לש נב

 רהָעק ַא ךיז יז ןַעּבָאה
 עטסיוו רֶעד ּוצ ןָאהטֶע

 . םייקבילרעה סַעטָאג ןּוא

 רַּבְדַּמַה לא ונפוו

 הָוהְי דובּכ הנהו

 יא ןעעיוועב ךיז םאה | = + עב הָאְרנ
 .ןעקלָאװ

 ,טַערּומ רהיא ןעמעוו ןענעג ןעסיוו רחיא םִעוו (1

 .ךיז םזייווֲעּב טָאג ּואוו ,ןעקלָאװ רעד ּוצ (?



 חה רד א
 השמ לא = -

 / *  :רמאְל

 ִּתְעַמָׁש .בי
 תנולת תא

 לֵאְרְׂשִי ִנְּב
 רמאל םָהְלא רב

 םיַּבְרַָה ןיֵּב
 רשב ולכאת

 ,טיֹורּב טימ ןייז טַאז | םחל ץּבָשַת רב
 ,ןענעקרעד טעו רהיא ןוא 7" םּתְעַדיִו
 י ינא יִּכ

 .טָאג רֶעייַא טָאג ןיב ךיא זַא הָוהְי יִנֲא
 ;םֶכיִתֹלֶא

 ןיא | ;} יו יא ןְעווֲעג זיא סֶע ןּוא .גי בֶרֶע וב יהיו בי

 ולה לעתו
 הָנֲחַּמַה תֶא םֵבְַּו
 רֶקֹּבַבי

 לֵּטַה תַבְכִׁש הָתָיָה
 ; הָנֲחַּפַל ביִבֵס
 תבכש לַעַּתַו .די

 לטה

 * יִנְּפ לע הּנִהְ
 רָּבְִּמַה =
 | קֵּד
 ספסחמ

 לע דפ קד

 .ץיֶרֵאָה
 ינב וארו <

 לארי

 .גיטרַא;ןעלַאש ,טלעטסעקעג ('
 .יוהמ רַענערָארֿפ

 .דימלתהו הרומח תרות

 / יש ש

 מרערעג טָאה םָאנ ןוא .אי
 השמ ּוצ

 :יֹוזַא

 טרֶעהַעג ּבָאה ְךיִא .בי

 ןענערומ סָאד

 ,לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ;יֹוזַא יז ּוצ דער

 מכַאנ רַאֿפ

 ,שיילפ ןֶעסֶע רהיֵא טָעוו

 רהיא טָעוו הירֿפ רעד ןיא ןּוא |

 ,דנעװָא
 = יד ןעגױלֿפעגנָא ןְענֶעז

 ןלַעטכַאװ
 טקערעּב ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ,רֶעגַאל סָאד
 הירֿפ רֶעד ןיִא ןּוא

 עגַאליֹוהט א ןֶעווַעג זיא

 .רַעגַאל םָעד םּורַא

 טָאה עגַאליֹוהמ יד ןּוא .די
 ,ןַעּביֹוהעגֿפוא ךיז

 ןוֿפ עכַעלֿפ רעד ףיֹוא ןּוא
 עטסיוו רעד

 סעניד (סָאוו םיּפָע זיִא)

 ,(1םַעטלַעֿפײרטשַעג

 רעד ףיֹוא (?ףייר רַעד יוו ןיד
 ,דרֶע

 לָארשי רעדניק יד ןּוא .ּוט
 ןהָעזֲעג ןַעּבָאה

 ;רָעֿפ (

 .ומ ,חלשב ,תומש

 ורמאיו

 ִחָא לֶא שא
 אוה ןמ

 ּועְִי ל יב
 אוה המ
 םֶהָלֲא הָׁשֹמ רמאוו

 םֶחָלַח אוה

 םכְלהְוהי נר רשא

 הָלְְֶל
 רַבְּדַה הֶז זמ
 הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא
 | ונממ וטקל

 ולא יִפָל שיא
 תל רע
 םכיִתשפנ רפסמ
 ולֲהֲאּב רֶׁשֲאַ שיא

  :וחקת

 יִנְב ןֵכ ּוׂשֲעַיַו זי
 היי: 6

 ומקל
 טיעְמַּמַהְהְָרַַּה
 רֶמעָב ומה .חי
 ףיִּדֲעָה אלו
 הֵּבְרַּכַ
 טיעממהו
 ריִסְחֶה אל

 ולא יִפְל שיא

 .גינעװ (1
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 טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא

 : ןרֲעדנַא םּוצ רֶענייֵא

 ? סָאד זיִא סָאװ

 טסּואוועג טינ ןַעּבָאה ייז לייוו

 .זיִא סָאד סָאװ

 :טנָאזַעג ייז טָאה השמ ןּוא

 ,טיֹורּב סָאד זיא סָאד

 ןַעּבֲעגֲעג ךייַא טָאה טָאג סָאװ

 .ןֶעסֶע םּוצ

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד .ּוט

 + ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג סָאװ

 ןופרער טּביילק

 ןוֿפ סָאמ םָעד ךָאנ רֶעדֲעי
 ,ןַעסֶע ןייז

 ,ּפָאק א ףיוא רמע ןייֵא

 ןופ להָאצ רעד ךָאנ
 ,ןענָאזרַעּפ ַעְרֶעייֵא

 ןענעז סָאװ ,יד ראפ רֶערָעי
 ,טלעצ ןייז | יִא

 .ןעמהָענ (סע) רהיִא טלָאז

 לָארשי רעדניק יד ןּוא יי | |
 ,ןָאהמעג יֹוזַא ןֶעּבָאה | לארשי

 ,ןעּבעילקעג ןַעּבָאה ייז ןוא

 .גינָעוו רֶעװ ,לעיֿפ רֶעוו

 ןעטסָאמעג ןעּבָאה ייז ןּוא .חי
 ,רמע םָעד טימ

 טַאהֲעג טינ טָאה םִע ןּוא
 ,עגירּביִא ןייק

 לעיפ טָאה סָאװ ,רֶעד
 ,ןעּבעילקעג

 ל טָאה סָאװ ,רַעד ןוא
 ןעּבעילקעג

 ןייק טַאהֲעג טינ טָאה
 + (1לָעגנַאמ

 ןוֿפ סָאמ םעד ךָאנ רֶעדָעַי
 ןֶעסֶע ןייז

 .ןַעּבעילקַעג יוז ןָטּבָאה
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 3יזזצ:.טָאה השמ ןוא .ש | השמ רָמאָ .שי
 :טגָאזַעג | םֶהְלַ

 טינ ןוֿפרַעד לָאז רָענייק ונממ רהוי לא שיא
 ןֶעָאלרֶעּביִא 0 חד ד
 .ןעגרָאמ ץזיּב :רקּב דע

 טינ ןַעּבָאה יז רָעְּבֶא .כ לא ועמש אלו ב
 ,ן'השמ טרעהָעגּוצ השמ

 ןופרעה עבה לגינוא וא = םיללמ וריתַֹ
 ןָעזָאלָעְגרְעביא 7 ונממ

 // הוב ,ןֶעגרָאמ ץיב  רקֹּב דע
 טרהיֿפרעֿפ ךיז ןֶעּבָאה סֶע | םיעלות םריו
 םרֲעװ = צה כ רעה
 ןַעּברָאדרעֿפ זיא םִע .ןוא שאכיו

 ; ןָעְראווענ | |
 זייב יז ףיֹוא זיִא השמ ןוא :השמ םֶהְלֲע ףצקיו

 עי |
 ןעּבָאה .ײז ןוא .אב = ותא ּוטקְליַו .אכ

 בע לק
 ,ןָעגרָאמ ןָטדָעי
 ןוֿפ סָאמ םער ךָאנ רֶערֶעי

 ,ןֶעסֶע ןייז

 רֵקּבַּב רֶקַּבּב

 ְכֶא יִפָב שיא

 מָאה ןוז יד יוו רֶעֹּבֶא 'ׁשֵמִׁשַ םֵחו
 ,ןעמָערַאװ ןעמונעג

 ןערָאװעג ןעצלָאמשוצ םָעזיִא ,םֶמָנְו

 גָאמ ןַעטסּכַעז ןיִא ןוא .בגכ יששהםויביהיו.בב

 ןעּבעילקעג יז ןַעּבָאה הנשמ םֶחֶל ומקל
 ,וייפש עמלעּפָאד

 ;ןרָעדָעי רַאֿפ רמע ייווצ דָחֶא רמע יה ינש

 ואיש ל ואי

 הדעה |

 1הַשמְל ודינו

 םֶהָלֵא רֶמאּיַו .גכ

 ֵּבְ רֶשֲא אוה

 רעד ןוֿפ ןַעטשריֿפ עלַא ןּוא
 ןעמּוקֲעג ןענעז ערניימעג

 .ן'השִמ טלהֲעצרַעד ןַעּבָאה ןּוא

 :םגָאזֲעג ייז טָאה רֶע ןּוא .גכ

 טָאג סָאװ ,סָאד זיִא סָאד

 : םדָערעג טָאה הוהי

 ,גָאשעהור ַא * ! ןותבש

 גָאט-עהור רעגילייה ַא חוהיל שדק תבש

 טָאג רַאֿפ - "ר
 ; ןַעגרָאמ זיִא רחמ

 ופאת רֶׁשֲא תֶא
 פא

 טֿפרַאד רהיִא סָאװ סָאד

 ,ןָעקַאּב
 ,(טנייה) טקָאּב

 דהיִא סָאװ ןּוא ולשַבְּת רֶׁשֲא תאו |

 .ּולשַּב

 והָאְצַמִ אל םֹוּיַה |

 זמ ,חלשב ,תומש

 ,(םנייח) טכָאק

 ףְרעֶה לָּכ תֶאְו
 כל וחי
 תֶרֵמׁשִמְל
 ;רֶקִַּה דע

 ותא ּויִנֵיַו .דכ

 טּביילּב סָאװ ץלַא ןּוא

 ךייַא טזָאל

 גנורהַאװרעֿפ םלַא

 - :ןעגרָאמ ן'זיב

 ןעזָאלעג סע ןעבָאה ייז ןּוא .דב
 ,ןעגרָאמ ץויּב | רֵקְּבַה דע

 ,ןעלהֶאֿפָעּב טָאה השמ יוו השמ הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ןַעּברָאדרַעֿפ טינ זיא סֶע ןוא שיאבה אלו
 ,ןַערָאװעג

 וועג שינ זיא םרָעו ןייק ןוא :1ב הָתיֵה אל הָמְרו
 .םהיא ןיא

 .תשמ רמאיו .הכ

 םויה והָלְבא

  םויה תַּבַׁש יב
 הָוהיִל

 :טגָאזַעג טָאה השמ ןּוא הב

 .,טנייה ןוֿפרער טסֶע

 ?עהּור ַא זיִא טנייה םּורָאװ
 ,טָאג רַאֿפ גָאט

 םינ םִע רהיא םָעוו טנייה
 .רלָעֿפ יא : הָרָשּב ןַעניֿפעג :

 2 געט סּכָז כ | םיִמי תשש .וכ
 ,ןֶעּביילק םִע רהיֵא טלָאז | < והטקלת

 ַי 0:5 *

 ,תבש ,גָאמ ןעטּבעז ןיא ןוא| = לבשה םויבו

 .ןייז טינ םִע טָעוו !ֹוּב היהי אל

 ןַעווֲעג זיִא סֶע ןּוא .וב יהיו זכ

 גָאט ןעטּבעיז :ןיא יעיבשה םֹויַּב

 ?סיֹורַא קלָאֿפ ןוֿפ ןֶענֶעז םעה ןמ ּואצי
 ןעגנַאגעג ,

 | ,ןֶעּביילק טקלל
* :4 

 .ןֶענוֿפעג טינ ןעּבָאה יז רֶעּבֶא : ואצִמ אלו

 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא .חכ הָוהְי רמאיו .חכ
 :השמ ּוצ השמ לא

 רהיא טעו גנַאל יוו יב םָּתְנַאְמ הָנָא רע
 ןעלֶעװ םינ



 .רימלתהו הרומה תרות

 יֵתֹוְצִמ רֹמְׁשִל
 ; יתרות

 ןַעמָאּבַעג עניימ ןַעטיה

 .ערהָעל עניימ ןּוא

 | ,טהָעְז .טכ ןאר .טכ
 ןַעּבַעגַעג ךייַא טָאה טָאג לייוו םֶכָל ןֵתָנ הוחי יִּכ

 ,תבש םַעד תבשה

 ךייַא רֶע טָאה םוראד םכל ןתנ אּוחְּכ לע
 ןֶעּבעגעג ---%

 גָאט ןָעְטסְּכָא .ןיא יששה םויב
 .גָעמ ייווצ ףיוא זייּפש םיִמֹוי םָחֶל

 ןייז ףיֹוא רֶערֲעי טּביילּב ויתחת שיא בש
 מש | .שיא אצי לא

 ןהָעגסיורַא םינ רֶענייק ל
 טרָא ןייז ןופ ן טקממ

 ט ןַעטּבעיז ןיִא יִעיִבָשַה םִּב

 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא .ל םֶעָה ּותּבשיו ל

 יִעְבְשַה םֹוּיַּב
 תיב ּוארקיו .אל

 .גָאמ ןעמּבעיז ןיא

 טָאה לארשי זיוה סָאד ןּוא אל |
 .ןמ ןַעּבֶעגַעג ןנמנ א סֶע | ןמומש תא לארשי
 יוו ןָעווע זיא סָאד וא | דג ערזכ אוהו
 ,ןַעמַאז רֶעדנַאירַאק = 7 -לנ 3

 ,םייוו ןבל

 קַאמׁשִעג ןייז ןּוא ומֲעַטְו
 :שָבָדּב תֶחיִפְַּ
 השמ רמאיו .בל

 רֵבְּדַה הֶז

 הוהי הֶּוִצ רֶׁשֲא

 ונממ רֶמְשַה אלמ

 .גינָאה טימ ןעכוק יוו

 :טנָאזֲעג טָאה השמ ןּוא .כל

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד

 : ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 טלָאז) ןוֿפרעד רמע ןַעלוֿפ א
 (ןעטלַאהֲעּב רהיא

 .גנורהַאוורעפ ַא םלא תרמשמל

 ,רעטכַעלשעג ןנרֶעייֵא רַאֿפ םֶכיֵתֹרדְל

 ןהָעז ןעלָאז ייז םּוא ואְרִי ןעמֶל

 ,טיֹורְּב סָאד ֶֶּלַה תא
 יתְלבָאַ רֶׁשֲא

 ךייַא ּבָאה ךיִא ןֶעכלֶעוו
 | םֶכְתֶא

 .  טהורעג

 ןרהא יהיו |

 הָוצ רֶׁשֲאַּכ הל

 סע בע

 .וי ,ומ ,חלשב ,תומש
 . כי
 כז

 ,עטסיװ רעד ןיא רֵּבַּמַּב

 ?םיֹורַא ְךייַא ּבָאה ךיא ןָעוו
 טרהיֿפֲעג

 םֶכְתֶא יִאיִצֹוהְּב
 ;םִיָרְצִמ ןיראמ
 השמ רמאיו .גל

 .םירצמ דנַאל ןיֿפ

 טגָאזַעג טָאה השמ ןּוא .גל

 ; ןרחַא ּוצ הַא לא
 ,שַאלֿפ ַא םהָענ תַחַא תנצנצ חק

 ןײרַא טרָאד טיש ןּוא ָמִׁש ןתו

 ,ןמ רמע = א ןמ רמעְה אלמ
 קָעווא סע געל ןּו ותא חַּנהְו

 טָאג 9 הוהי ינפל

 גנורהַאװרַעֿפ א סלַא תֶרמְׁשִמְל

 .רעטכְעלשַעג ַערֶעייֵא רַאֿפ :  םכיֵתרְֹל

 ןעלהָאֿפעג טָאה טָאג יװ .דל
 השמ לא הָוהְי ,ן'השמ

 .טנעלעגקַעװַא סֶע ןרהַא טָאה

 תֶרֶעָה יִנפל
 תֶרמְׁשְִל
 לארי ינְבּו .הל
 מַה תֶא ולְא
 הנ םיעָּבִרַ

 (!סינגייצ םָעד רָאֿפ

 .גנּורהַאוורעפ א םלא

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא .הל

 .ןמ סָאר ןַעסַעגַעג ןַעּבָאה

 רהָאי גיצרָעֿפ

 ןעמּוקנָא רֶעייז ויּב םִאֹּב דע

 ;דנַאל עטניֹאווֲעּב א ןיִא = תבשונ ןיִרא לא

 ןַעסעגעג ייז ןַעּבָאה ןמ סָאד ול ןֵּכַה תֶא
 ןעמוקנָא רֶעייֵז זיּב םאב דע

 דנַאל ןוֿפ (?ץינערג רעד ּוצ :ןַעַנְּכ ץֶראהצקִל לא
 ןענּב

 זיא רמע רעד ןּוא .ול רמעהו ול
 ַא ןוֿפ לעמנהַעצ א :אוה הפיאתתירשע

 ,ןי |

 ערניימעג ַעצנַאג יד ןּוא .א| תדע לֵב ועסיו .א
 ו .לֶארשי רָעדניק יד ןוֿפ לֵארׂשִי ינ יב

 .תּודעה ןורא רעד 0

 .הפא

 .יעיבש

 .עדנָע 5
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 יפ עטסיוװ רעד ןוֿפ ןיס רַּבְדִּמִמ

 ךָאנ ןענּוצ ערעייז ךָאנ םֶהיֵעְסַמְל

 ,להָעֿפעב םָעטָאג ףיֹוא הֹוהְי יּפ לע
 טרָענַאלעג ןָעְּבָאה ייז ןּוא םידיפרב ונחיו
 ,םידיפר ןיִא נוב
 ןייק ןֶעווֲעג םינ זיא סע ןוא בימ ןיִאְו
 רַעסַאװ |
 ;םָעֵה תתַשְל

 םִעַה בֵרֵיַו .ב
 השמ םע

 .ןעקנירמ ּוצ קלָאֿפ סָאד רַאֿפ

 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא .ב
 טגעירקעג

 7 ,השמ טימ

 :טגָאזעג ןַעּבָאה יז ןּוא ורמאיו

 .= ,רַעסַאװ זנּוא םינ םימ ּונֵל ּונת
 .ןעקנירמ ןַעלָאז רימ סָאד הת שנו

 :טגָאזַעג ייז טָאה השמ ןוא השמ םֶהָל רמאיו

 יִדָמע ןוביִרְּת המ
 תא ןוסנת המ

 :ה הָוהְי

 טָאה קלָאֿפ סָאד רֶעּבֶא .ג םָעה םָׁש אֵמ כציו כ
 טשרוד ןָעמילָעג

 ךיז רהיא טנעירק סָאװ
 ?רימ טימ

 ? טָאג רהיֵא טבּורּפ סָאװ {

 רַעסַאװ ןיא .םימל
 יןח

 טָערּומֲעג קלָאֿפ סָאד טָאה השמ לע םע םָעה לי
 ץהשמ עג 67%

 :טנָאזַעג טָאה ןּוא רמאיו
 . - ןח

 ?םיֹורַא ונּוא וטסָאה סָאװרַאֿפ ונתילעה הז המל
 טרהיֿפעג \ ןץע + ר - ו

 ב; | ,םירצמ ןוֿפ םירצממ

 יִתֹא תיִמָהָל
 יֵנְקִמ תֶאְיֵנַּבתֶאְ
 + אמצב

 סספ 0

 ןעירשעג טָאה השמ ןוא דָא השמ קַעְצִיַו .ד
 ,טָאג ּוצ | הֹוהי

 :יֹוזַא גידנעגָאז |

 ךימ ,ןָעטיֹומ ּוצ

 ןּוא רעדניק עניימ ןּוא
 היפ ןיימ

 .םשרּוד ךרוד

 רמאל

 הָשָעא המ

 הזה םָע :

 יז ןעלעוו ,לעסיב ַא ךָאנ :ינְלָק קו עמ דוע
 .ןעניימשרטפ ךימ

 ןעכַאמ ךיִא לָאז סָאװ

 ? קלָאֿפ ןעזיד טימ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ֵאָרְׂשִי םָע םֶתֶלַו
 ; םֶדיִפְרּב <
 הָׁשֹמ רֶמאֹיַ מ |
 עשוהי לא |

 .זי ,חלשב ,תומש

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .ח
 +השמ ּוצ השמ לא

 ,קלָאֿפ םָעד רָאֿפ ּוד העג = םָעָח יִנְפִל רבע

 ךיז טימ םהָענ ןּוא ףךתא חקו

 ,לָארשי ןּופ ץטסָעטלע יד ןופ לֵארְׂשִי ינקזמ

 ,ןעקָעטש ןייד ןוא | מו
 טסָאה ּוד ןֶעכלֶעו טיט ֹוּב תיכה רשא

 אלע ,םּולֿפ םעד "ראיה תא

 דנַאה ןייד ןיא םהָענ די תק

 .העג ןוא : תלה

 :םרָאד ריד רָאֿפ העטש ךיִא ו היפ דמֹע ינה ױ
 םש

 ,ברח ןיִא ןַעולַעֿפ םעד ףיוא | ברחב רוצה לע

 רּוצַב תיִּבְַ
 םימ ונפמ ּואציו

 םָעָה הָתָׁשְ

 ןָאהמ ּפַאלק א טסֶעװ ּוד ןוא
 ,ןעזלַעֿפ םָעד
 ,םהיִא ןּוֿפ ןה

 רָעסַאװ
 .ןעקנירמ טָעו קלָאֿפ סָאד ןּוא

 ןָאהטֲעג יֹזַא טָאה השמ ןוא | השמ ןֵּכ ׂשַעּיַו

 לַארשי ןיֿפ מסלע יד ָאֿפ ;לארשי יז ניל
 .ןַעגיֹוא יד ןיִא

 ןעמָאנ א טָאה רֶע ןּוא -ז ֹוקָּמַהִׁש ארק
 טרָא םָעד ןַעּבַעגעג ₪0

 הבירמ ןּוא הסמ הבירמּו הָּסַמ

 ךיז ןעגעירק םָעד בעילּוצ לארש לי נב בירלע
 ,לָארשי רֶע ;דניק יד ןוֿפ

 ,טָאג ןַעבּורּפ רעו ּבעילּוצ ןּוא הָוהי תֶא םתְסנ לעו

 רמאל

 ּונברקב הֶוהְי שיה

 , יא םִא
 קלָמע אביו ח

 ץגסיורַא טעו

 : גידנעגָאז

 זנוא ןעשיווצ ָאד טָאנ זיא

 .םינ רֶעדֶא

 ןָעמּוקעג זיא קלמע ןּוא .ה

 ןעטירטשַעג טָאה רֶע ןּוא
 לָארשי .םימ

 .םידיפר ןיִא

 טנָאזַעג טָאה השמ ןּוא .ט

 : עשוהי ּוצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 רענעמ םיֹוא זנוא בייק םיׂשנא ינֵל רחב

 ;קלמע טימ טיירטש ,הָענןּוא .קֶלֶמֲעַּבםֶהָּלִה אֵצְ
 בַצִנ יִכֹנֲא רֶחָמ

 לָעגיה ןופ ץיפש רעד ףיֹוא הֶו עבגה שאר ל

 ןעקעטש ןעבילטעג בעד טיניִיּביִלאה הטמּו
 .דנַאה ןיימ ןיִא

 ,ןָאהטַעג טָאה עשוהי ןוא .י ַעׁשֹוהי שו יו .

 ול רַמָא ראב
 השמ

 קלמע 5 םֶחָּכְהִל
 רּוח ןּוא ןרהַא ,השמ ןּוא רוחו ןר הא השמו

 ףיֹוא ןעגנַאגעגֿפױרַא ןענַעז !הָעְבִּנַה שאר ולֲע
 .לָעגיה ןוֿפ ץיפש יד

 :ןַעווֲעג יֹוזַא זיא םָע ןּוא .אי הָיָה .אי

 | השמ םיִרָי שאב
 ודי

 ךיִא העטש ןעגרָאמ

 ,טגָאזעג םהיא טָאה השמ יוו

 ;קלמע טימ ןעטיירטש ּוצ םּוא

 ףיֹוא רּונ טּביֹוה השמ יוו
 ,דנַאה ןייז

 ,לָארשי טנעיזַעּב לֵארְׂשִי רֵבֵגְ

 דִי חיי רֶׁשֲאַכְו
 :קלמע רב
 הָשמ ידיו ב

 יד
 בָא וחיו
 ויתחת ּומישיו

 הילָע ב .בשיו

 רוחו ה האו

 רּונ טזָאל השמ יוו ןּוא
 ,דנַאה ןייז ּבָארַא

 .קלמע טנעיזָעּב

 דנֲעה ס'השמ רֶעֹּבֶא .בי

 ;ןַערָאװַעג (:דעימ ןַענַעז

 ןייטש ַא ןעמּונָעג ייז ןַעּבָאה

 םהיא רֶעמנּוא ןעּבָאה ןּוא
 ,טגעלעגרָעטנּוא

 טצַעזַעג ךיז טָאה רֶע ןּוא
 םהיֵא ףיֹוא

 רּוח ןּוא ןרהַא ןּוא

 טציטשעגרעטנוא ןָעּבָאה וידיכ כמ

 ו רעה ןֿפ  דֶחֶא חָמ
 ןוא דָחֶא הָזָ
 הָנמֶא ודי יְִ
 :שָמָשַה אב דע

 עש שוהי שלחיו .גי

 ,רֶענייֵא טייז רעד ןוֿפ

 -ןענעו דנֲעה ענייז ןּוא
 (?טסָעֿפ ןֶעווֲעג

 .גנַאנרַעמנוא?ןּוז ץ'זיּב

 ₪6 טגעיזעּב טָאה עשוהי ןּוא .גי |

 .טכַאמָעג ךאווש (5 .יירט (* .רָעווש (!

 ,חלשב ,תומש

 הי םַּכ לַע דִי יִּכ !

 הוחל הָָחלִמ
 י" ;רח רדמ |

 97 = .חי ,וי ,ורתי

 קלָאֿפ ןייז ןּוא קלמע ֹוּמַע תֶאְו קֶלָמֲע תֶא
 : יי - .ררָעווש ןופ ףרַאש רעד טימ ; ברח יפל

 .ריטפמ
 ; טנָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .די הָוה | רמאיו .

 סעיד ביירשרָעּפ תאז בֹתַּכ
 : ןקש שו ,ךּוּב סָאד ןיא ןעקנעדנַא םּוצ רפסב ןורכז

 (.ךרָאהעג ןיא סע גל ןיא עשוהי ינואב םישו
 ,עשוהי ןּוֿפ

 ןעצנַאגניִא לעוו ךיא םָאד הָחַמֶא החמ :
 ןעקעמסיֹוא

 קלמע ןַעגַעוװ סינבֶערַעג סָאר קמע רכז תא

 .לעמיה ןרָעטנּוא ןוֿפ ;םימשה תַחַּתִמ
 ןצ 7 =

 םיובעג טָאה השמ ןּוא .וט חּבזמ הש מ ןביו .ומ
 ,רַאמלַא'נַא וע ==

 ןעמָאנ א םהיא טָאה רָע ןוא ֹומׁש ארקיו
 בג וקו הוה
 : יִסנ הָוהְי
 רמאיו .וט

 .ןהָאֿפ ןיימ---טָאג

 :טנָאועג טָאה רֶע ןּוא .ּוט

 (ןֶעּביֹוהֲעג)זיִא דנאה א םורָאװ
 , ןהָארט סטָאג ּוצ

 .םָאג רַאֿפ טיירטש א סָאד

 ןקלמע .םימ קלָמַעַּב
 ר ?שָעג ןּוֿפ (ןייז לָאז)

 בַעלשעג .
 .ה ,ד םיטפוש :

 .חי

 טרעה רעד טָאה סֶע ןּוא .א
 ,ורתי

 ,ןידמ ןופ רֲעטסירּפ רֶעד

 ,רָעװוש ס'השמ

 הרטפה

 ר תי

 ורַתי עמשיו א
 = ןַהמ ןחכ
 השמ ןֵתֹח
 הֵׂשֲע רֶׁשֲא לַּב תֶא

 השמל םיהלא

 ומע לארשילו

 הָוהְי איצוה יִּכ
 לארשי תא
 םִירצּמִמ

 טָאה טָאג סָאװ ,סָעלַא |
 ן'השמ ןָאהטַעג

 ,לָארשי קלָאֿפ ןייז ןּוא

 טרהיֿפַענסיֹורַאטָאהטָאגסָאד

 לָארשי

 .םירצמ ןּופ

 .ןרֶעיֹוא יד (
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 ורתי חקיו .ב

 | תשמ ןתח

 הרפצ תֶא

 השמ תשא

 : היִחְּלִׁש רַחַא
 הגב ינש תֶאְ

 ָחֶאָה םׁש רֶׁשֲא
 שר
 רַמָא יִּ
 יִתיָה ר

 הע ברהמ

 ורתי אביו .ה

 הָׁשֹמ ןתח

 ותשאו וינבו

 השמ לא

 רָּברִּמַה לא

 םש הנח אוה רֶׁשֲא

 ; םיהל ולאה וה

 הָׁשֹמ לֶא רמאיו .ו

 ורתי נתח ינָא

 ה לא אַ

 הינכ ינשו ךתשאו
 מע

 .דימלתהו הרומה תרות

 : הקיהש:פ'חשמ ;ורתי טָאה .ב
 ןעמּונַעג

 ן'הרּפצ

 ,יורפ ס'השמ

 ;((גנוקישקירּוצ רהיא ךָאנ

 ,ןהיז ייווצ ערהיֵא ךיואןוא .ג

 ןופ ןעמָאנ רעד סָאװ
 זיא םָענייֵא

 ,םשרג

 :טגָאָעג טָאה רֶע לײװ

 .ןֶעוועג ךיא - גנילדמערֿפ א

 .דנָאל ןֶע ןֶעדמַערֿפ א ןיא

 םָענייֵא ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןוא .ד

 א

 :(טגָאזֲעג טָאה השמ) לייוו
 -עטָאֿפ ןיימ ןוֿפ טָאנ

 ,ףליה ּוצ ןעוועג רימ זיא

 טָעמָערָעג ךימ טָאה רֶע ןּו

 . ררָעווש ס'הערּפ ןופ

 ,ורתי ןַעמּוקֲעג זיִא סע ןוא .ח

 ,רָעװש ם'השמ

 יורפ ןייז ןּוא ןהיז ענייז ןּוא

 השמ ּוצ

 ,עטסיװ רעד ןיא

 ,טרָעגַאל רֶע ּואוו טרָאד

 .גראב סמָאג (ייּב)

 םוָאלֲעג טָאה רע ןּוא .ו
 : 'השמ ןַעגָאז

 ,ֹורתי רָעוװוש ןייד ,ךיא

 ,ריד ּוצ םוק

 ערהיא ןּוא יֹורֿפ ןייד ןּוא
 ןהיז .ייווצ

 .רהיִא טימ

 .טקישעגקירוצ יז טָאה השמ יוו (1 |

 השמ .אצ |

 הָבּוטה לָּכ לַע

 .חי ,ורתי ,תומש

 ןעגנַאגעגסיוחַא זיא השמ ןוא ד

 ,רָעווש ןייז ןענעקמנַא ונתח .תארק 4

 טקובעג ךיז טָאה רֶע ןוא ול קשיו וחתשיו
 ,טׁשוקֶעגםהיִא טָאה רֶע ןּוא

 םעד רֶענייֵא ןעּבָאה ייז ןוא ןח הָעְרְלשיִאּולָאשיו
 טנערֿפעג ןַערֶעדנַא

 | ,רנוזעג ןָעגֶעו םֹולָׁשְל

 ןעגנַאגעגנירַא ןעְנָע יוז ןוא = ! הלהאה ואביו

 (  השמ רפסיו .ח
 .טלעצ סָאד ןיִא

 טלהנ עצרַעד טָאה השמ ןּוא .ח |
 רָעווש ןייז ו ונתה :

 טָאה טָאג סָאװ ,סלַא ֶׂשֵע רֶׁשֲא ַּכ תא
 ןָאהטעג הוהי

 םירצמ ןּוא ץהערּפ םִיַרְצִמלּו הֹעְרַפְל

 | ,לָארשי ּבעילּוצ לארׂשי תדוא לע

 (!טייקכילרעווש דע האלה לָּכ תֶא

 םָתְָצִמ רֶׁשֲא

 "ה םלציו

 חת ד 8

 ןעֿפָארמַעג טָאה ייז סָאװ
 ,גָעװ ןיִא

 .םָעמָערֲעג ייז טָאה טָאג ןּוא

 טהָערֿפַעג ךיז טָאה ֹורתֹי ןּוא .ט

 סָעמּוג יד רָאג טימ

 ןָאהטעג טָאה טָאג םָאװ הֹוהְי הֵׂשָע רשא

 = לשל
 וליצה רשא

 : םירצמ די
 ורתי רַמאְ :
 הוהְי ָךּורַּ

 םֶכְתֶא ליִצָה רֶׁשֲא
 | םירצמ דימ

 הערפ דימו
 טָעטַערַעג טָאה רַעכלַעו םָעה תֶאֹליִצְהרְׁשֲא

 קלָאֿפ סָאר
 .רנָאה ס'הערּפ רעטנּוא

 ,לארשי ּוצ

 טַעטַערעג טָאה רֶע ןָעבלעוו

 .דנַאה ס'םירצמ ןּוֿפ

 :טגָאוַעג טָאה ֹורתִי ןּוא .י

 ,טָאג זיא טּביֹולעג

 טָעטַערֶעג ךייא טָאה רַעכלָעוו

 ,דנַאה ס'םירצמ ןוֿפ

 ,רנַאה ס'הערפ ןוֿפ ןּוא

 ןּופ :םירצמ די תחתמ

 .טייקנולַע ;הימ (1



 תחרות

 יע הָּתַע .אי
 הוהי לודנ יּכ

 יאָ לָּבִמ
02 "985 

 רבדב יִּב

 .(1ייז ןֶענַעג ובתו חסה ב טגיליװטומעג ןַעּבָאה ייז סָאװ : םֶהיֵלֲע ּודְז רֶׁשֲא
 ,רעווש ס'השמ ,ירתי ןוא .בי) = 55 --

 (?טכַארּבעג טָאה השמ ןתח

 םיִחָבְּו הָלֹע
 םיקלאל

 ןרהא אביו
 לארשי ינקו לבו

 םֶחָל לָבָאְל
6 

 השמ ןתח םע

 ,ךיִא .םייוו טציִא .אי

 רַעסערג זיא טָאג סָאד

 ,רֲעטַעג עלא ןוֿפ

 םָעד ּבעילּוצ זיא סָאד םּורָאװ

 ?טכַאלש ןוא רָעֿפּפָאצנַאג
 רַעֿפּפָא \
 | ,טָאג רַאֿפ

 ןעמוקעג זיִא ןרהא ןּוא

 טמסטמלע עלא ןּוא

 ץזייפש ןַעסֶע
 יפ

: 

 רָעוש ם'השמ טימ
 .מָאג רָאֿפ ; םיהלאה ינפל

 .ינש
 לצנל + 5 ל ןעגרָאמ ףיוא ןוא .י תרחממ יהיו .גי

\ 

 7 : שב טצעועג השמ ךיז טָאה השמ בשיו

 םִעָה תֶא טּפְׁשִל

 לע םָעָה רֹמֲעַּיַו
 השמ

 םּוצ זיב הירֿפ:רַעד ןופ :בֶרֶעָה דַערקֹּבַהִמ
 . רנֲעװַא

 טָאה רֶעווש ס'השמ ןּוא .די השמ ןתח ארי .רי
 ןהַעועג

 רשא לכ תא

 םעל השע אּוה

 רמי

 הֶּזַה רֵבְּדִה המ

 הֶׂשֹע הֵּתַא רֶׁשֲא
  םָעָל

 בשש הֶּתֶא ע

 , קלָאֿפ טָאד ןעטכיר

 ןענַאמשעג זיִא קלָאֿפ סָאד ןוא
 ן'השמ .רָאֿפ

 ,סָאד םָעלַא

 .,קלָאֿפ םָעד שּוהט רֶע סָאװ

 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא

 ,ךַאז א רַאֿפ סָאד זיִא סָאװ

 ?קלָאֿפ םָעד טסוהט ּוד סָאװ

 ,וטסציו עודמ סָאװ ראפ

 .ןעמונַעג (5 = .גרעבניימש פ'ע ('

 .ףימלההו הרומה

 לָארשי ןּוֿפ

 רֵבָּדַה בֹוט אל |

 99 .חי ,ורתי ,תומש

 ,ןײלַא ו ְךְדַבְל

 קלָאֿפ ַעצנַאג םָאד ןוא ךילָע בַצְנ םָעְחלַכְו
 ריד רָאֿפ טהָעמש

 .רנֲעװֶא זיּב הירפירָעד ןוֿפ + : ברע דע רֶקּב ןמ

 טגָאזעג טָאה השמ ןוא ומ | ₪5 מאיו .ומ
 :רעווש ןייז ּוצ ונתחל

 םעַה ילֵא אביי יִּ

 : םיהלא שרדל

 םֶהָל חיה יִּכ .וט

 רימ וצ טמּוק קלָאֿפ סָאד לייוו

 .ןָעטשרָאֿפ ּוצ טָאג םּוא

 ןַעּבָאה יז ןָעוו .ּוט
 ,ךַאז (טיירטש) ַא | רבד |

 ,רימ רָאֿפ סֶע טמּוק | ילא אָּב

 טכיר ךיִא ןוא יתמפש

 .םִער ןּוא םָענייֵא ןָעשיווצ והער ןיבו שיא ןיב
 ,ןרָערנַא הי" 6 . | 8

 ןעסיוו וצ ביג ךיִא ןּוא יִּתְעדוהְו

 םיִהֹלֲאָה יִּקִח תֶא

 ; ויתרות תֶאְו
 הֶׁשֹמ ןְתחֹרַמאּיו זי

 ולא

 ןעצעועג םָעמָאג

 . ערהָעל ענייז ןּוא

 מָאה רֶעווש ם'השמ ןּוא .ּי
 :טנָאזַעג םהיא ּוצ

 ,סָאד םּוג טינ זיִא םִע

 .טסוחט ּוד סָאװ + השע התא רשא

 ,ןַעְרָעו דעימ טסעוו ּוד .הי לבת לבנ חי

 ּור ךיוא הֵּתַא םּג

 קלָאֿפ סָאד ךיוא הזה םָעָה םִנ

 ,ריד טימ סָאװ מע רֶׁשֲא

 ּוצ זיִא ךַאז יד םּורָאװ רבדה ּכִמ דְבָכיִכ
 ,ריר רַאֿפ רֶעווש

 ןענעק טינ יז טעו ₪ ֹוהְׂשֲע לכות אל

 :ןערהיפסיוא .ןײלַא ּוד : כל

 ,רימ רָעה טציִא יי יִלְקִּבֲעַמְׁשהַּתַעי

 ,ןַעּבעג הטַארַא ריד לָעו ךיא -

 ךמע םיהלא יִהיִו

 קלָאֿפ סָאד רַאֿפ ד יז םעל הָּתַא היה
 66 גיב

 : ריד םימ ןייז טעו טָאג ןּוא
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 םיהלֶאַה לּומ

 הָתַא תא

 םיִרֵבְּדַה תא

 :יִהלאַ לא

 םֶהְתֶא ְָּרַהְִהְ .ב

 םיקחה תֶא
 תֹרֹוּתַה תֶאְו

 בל הע
 הב וכלא
 הָׂשֲעַּכַה תֶאְ
 :ןושעי רֶׁשֲא

 הֶזְחַת הָּתִאְו .אכ
 םעָה לֵצִמ

 לוח ישא

 םיהלא יאר

 תַמָא .ישנא
 עצב יאנש

 םָהְ ּתְמַׂשְ
 םיִפלֶאיִָׂש
 תואמ ירש

 םישמח ירש
 : תרשע ירשו
 םעה תאּוטפשו .בכ

 תע לבב

 היה

 לדגה רֵבֵּדַה לֵב

 לא ואיי
 ןטקה רֶבְּדַה לכ
-- 

 .ןַעגַעג (

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,טָאג (ןופ רעהְעטשרַאּפ א

 ןעגנײרּברָאֿפ טסלָאז ּוד ןּוא

 ןַעכַאז (טיירמש) יד

 .טָאג רָאֿפ

 ןערֶעלקרע יז טסלָאז ּוד ןּוא .ב

 ןעצעזעג יד

 ,ערהעל יד ןּוא

 ןַעּבַעג ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ןעסיוו ּוִצ

 יז ןֶעכְלֶעו יא גָעוװ םָעד
 ,ןהָעג ןעלָאז

 ,טַאהמ יד ןּוא

 .ןָאהט ןִטלָאז ייז סָאװ

 (?ןהָעזסיֹוא טסלָאז וד ןּוא .אכ

 קלָאֿפ ןֶעצנַאג ןוֿפ
 ,רַענַעמ עגיטבימ

 ,ַעגיטכרָאֿפ;סטָאג

 ,טײהרַאװ ןּוֿפ רֶענעמ

 ,ץּונ?ןֶעגייֵא ןופ םנייפ |

 ןעלעמש (ייז) טסָעוו ּוד ןּוא
 ייז רָעּביִא

 ,דנֲעזיֹומ רֶעּביִא עטשרָעּבָא

 ,טרָעדנּוה רֶעּביִא עטשרָעּבָא

 גיצפופ רֶעּביִא עטשרעּבָא

 .ןהָעצ רֶעּביַא עטשרֶעּבָא ןוא

 ןעטכיר ןעלָאז ייז ןּוא .בנ
 קלָאֿפ סָאד

 ; םייצ רֶעדֲעי ןיִא

 :ןייז יֹוזַא טעו סֶע ןּוא

 ךַאז ַעסיֹורג דע

 ,ריד רָאֿפ ןעגניירּב יז ןֶעלָעוו

 ךאז עניילק ַערֶעי ןּוא

 , ןעטכיר יז ןֶעלעוו

 .ןָעּביילקסיוא (

 הק לקחו |

 .חי ,ורתי ,תומש

 ,רעטכייל ךיז ךַאמ ןּוא

 .רידמימ ןָעגָארט יזןעלָאװוא | : ָךָּתֶא ואָשְנְ

 רבדה תא םא .גכ

 הט עת הזה

 .םיִהלֲא וצו

 רע תל
 קלָאֿפ עצנַאג סָאד ךיוא ןּוא הֶּזַה םָעֵה לַּב םַ

 אבי ֹומקמ לע

 : םולשב

 יוזא טסעװ ּוד ביוא .גכ

 ,ןָאהט
 ,(:ןַעּביֹולרע רידטָעװ טָאג ןּוא

 ,ןהעטשעב ןענעק ּוטְסֶעו

 מרָא ןייז ףיוא ןַעמּוק טַעוו

 יי .ןערעירֿפ ןיִא

 .ישילש

 מרָעהָעגּוצ טָאה השמ ןּוא .דכ הָׁשֹמ עמשיו .דכ

 : ונתח לֹוקְל
  שעוו
 : רַמָא רֶׁשֲא לכ

 השמ רַחְבִיו
 ליח ישא
 ארי לָבִ

 רֶעווש ןייז ןּופ עמיטש יד

 ןָאהטְעג טָאה רֶע ןּוא

 .טגָאזֲעג טָאה רַע סָאװ ,סלַא

 טָאה השמ ןּוא .הב .הכ
 ןעּבעילקעגסיוא

 רַענעמ ץגיטכיט

 לָארשי רָאג ןוֿפ

  טכַאמָעג יוז טָאה רע ןוא םיִׁשאִר םֶתֹא ןתיו
 רעטּפיֹוה ראפ

 ,קלָאֿפ סָאד רַעּביִא םעה לע
 םעה -

 םיִפְלֶא יִרָש
 תואמ ירש

 םישמח ירש
 ; תרָשָע יִרָש
 עה תֶא ומפשו וב
 = תֶע לָמּב
 השק גה רבדה תא

 השמ לא ןואיבי

 קה רבה לכו
 ; םֶה ּומופשי

 ,דנֲעזיֹוט רעּביִא עטשרֶעּבָא

 ,טרעדנּוה רֶעּביִא עטשרַעּבָא

 גיצֿפוֿפ רָעּביִא עטשרֶעּבָא

 .ןהָעצ רֶעּביִא עטשרעּבָא ןוא

 טעטכירעג ןָעּבָאה ייז ןּוא .וכ
 קלָאֿפ סָאד

 ,טייצ רָעדֲעי ןיא

 ךַאז ערָעווש יד

 ,השמרָאֿפ ןעגניירּבייז ןַעגָעלֿפ

 ךַאז עניילק ַערֶעי ןוא

 .ןעמביר (ןײלַא) ייז ןַענַעלֿפ

 .ןעלהָאֿפֲעּב (



 ,רימלתהו הרומה תרות
 .---- הידד

 השמ הלשיו וב

 ב תא

 טיילנַעּב טָאה השמ ןּוא .וב

 ,רֶעווש 0

 .דנַאל - יא ליה
 .םי .יעיבר

 טַאנָאמ ןעמירד ןיִא .א ישילשה ׁשְרַּב א

 לָארשי רָעדניק יד יוופעדכָאנ לאר רש יִנְּ תאצְל
 ןעגנַאגֲעגסיֹורַא ןֶענע

 ןופ םִירְצִמ ןיִראַפ ,םירצמ דנַאל
 הזה םֹויַּב
 : יניִס רַּבְדִמ ואב

 גָאט עיד ןיִא
 יד ןיא ןָעמוקֲעג ייז ןֶענֶעז

 .יניס עטסיוו

 טויירֲעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ב םידיפרמ ןעסיו .ב

 םורופב 3

 א ןעמוקעג ןֶענַעז יז ןוא | יניס רּבדמ ּואביו
 | ,יניס עטסיוו יד הוכרה גזה וזה
 / טרעגַאלעג באת יז ןוא רֵּבְרַּמַּב ונחיו

 , עטסיוו רעד ןיִא
 מרָאד טָאה לָארשי ןּוא לאש םֵׁש ןחיו
 טרֶעגַאלָעג הד =
 .גרַאּב םַעד ןִעּבַענ .רדה ר

 | ןעגַאגעגֿפיֹורַא זיִא השמ ןּוא .ג הָלָע הָׁשֹמּו <

 .(:טָאג ּוצ םיִהלֶאָה לא
 םהיִא ּוצ טָאה טָאג ןּוא הוהי וילא ארקיו

 | פרש גרַאּב ןוֿפ רהה ןמ

 : סעדנַעגלָאֿפ רמאל

 ןעגָאז ּוטסלָאז יֹוזַא רמאת הכ

 ,זיוח ס'בקעי ּוצ בקע תיִבְל

 / עלה דב וד ןּוא :לֶאְרָשייִנְבְלדיִּנת
 ןהָעזַעג ָאה רהיֵא .ד םֶתיִאְר םָתֹא .ד

 ןָאהטַעג ּבָאה ךיא סָאװ יתישע רֶׁשֲא |

 ; םירצמ יד ּוצ םיִרְצִמִל :

 ךיִא ּבָאה רָעּבָא ךייא םכתא אשאו
 ןעגָארטַעג

 ןעלגילֿפרַעלרַא ףייא  םיִרָׂשְנ יִּפְנַּכ לע

 1 .םי ,חי ,ורתי ,תומש

 התעו .ה

 עְמְׁשִּתַעֹומָׁש םִא
 ;(ןייז יֹוזַא טָעוו) טציא ןּוא .ה

 ןערעהּוצ םָעוו רהיֵא ּביֹוא

 .ץמיטש ןיימ יִלקִּב

 ןיימ ןעמיה טָעוװ רהיא ןּוא תא םּתְרַמְׁשֹו
 ,רנוּב ו יִתיִרְּב

 רימ יב ןייז רהיִא םָעוו הל יִל םֶתייהְ
 (!םוטנעגייַאנַא

 ןרעקלַעֿפ עלא ןופ םיִּמַעַח לֵב
 יד טרָעהֲעג רימ ּוצ עד ;ץראַה לַּ יל יב

 'ןד ל

 יל ויהת םֶּתַאְו <

 םינהכ כל

 שודק יג

 םרְבְַה הָלֶ
 רֵּברְּת רֶׁשֲא
 :לֵאָרְׂשִי נב לֶא

 .דרָע עצנַאג
 רימ רַאֿפ ןייז טָעוו רהיא ןּוא -ו

 רַעטסעירּפ ןוֿפ ךיירגינֲעק א

 .קלָאֿפ .םעגילייה ַא ןּוא

 ,רַעטרָעװ יד ןַענַעז עיד

 ןערער טסלָאז ּוד עכלָעוו

 . לארשי רעדניק יד ּוצ

 .ישימח

 . השמ אביו .ז

 יד ןַעֿפורעג טָאה רע ןּוא םִעה ינק קזל ארי
 קלָאֿפ ןוֿפ עטסעמלִע

 ןעמּוקעג זיִא השמ ןוא

 טנַעלעגרָאֿפ יז טָאה רָע ןּוא היפ םשיו |
 | םיִרָבְּדַה לֵב תא \

 ,רעְטרָעוו ַעלַא עזיר
  הֶּלִאָה

 םהיִא טָאה טָאנ עכלַעו ; : הוה והוצ רשא |

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא .ח םעה לכ ּונעיו .ח
 רַעֿפטנַעַעג טָאה וי =

 ו .(?גימיטשנייַא וי <

 : טגָאזַעג ןַעּבָאה יוז ןוא ורמאיו

 7 ,טרַעדעגטָאה טָאגסָאװ , הוחי רּבד רשא לכ
 . ןָאהמ רימ = הֶׂשֲעַנ

 ןעּבענַעגרעּביא טָאה השמ ןו השמ בש

 קלָאֿפ םָעד ןופ רָעטרָעו יד םָעְח ירבד תא |

 | טכָארּבענ ךייַא ּבָאה ךיא ןוא ;יִלָא םֶכְתַא איִבָאְו
 .רימ ּוצ

 .גרַאּב ץֿפיוא (1

 .ָאג ּוצ | ;הָוהי לא

 .ןעמַאזוצ (* .םִעֹּפָע ךיז ןענגיײַאנַא -- לגס ןּוֿפ (:
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 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא ₪| 1 מָה 8
 :השמ ּוצ === השמ לא

 ריד ּוצ םוק ךיִא ,הָע יא אַ יכנאהַנה

 ,ןעקלָאװ ןָעטכידָעג רעד ןיִא ןנֶעַה בעּב

 םָעה עמשי רּובע נב

 מ יִרְבדְּ
 נמי ֶּב םָ
 ועל
 הֶׁשֹמ דּגַיַו
 םָעָה יִרְבִּד תֶא
 ; הָוהְי לא
 לֶא הָוהי רֶמאֹיַו .

 ,ןערעה לָאז קלָאֿפ סָאד םּוא

 ,ריד טימ ןַעדַער לָעוו ךיא יוו

 ריד ךיוא ךיז ןעלָאז ייז ןוא
 ןעיֹורטרַעֿפ |

 | | .רֲעמיִא

 טלהָעצ דָעד טָאה השמ ןּוא

 קלָאֿפ םָעד ןוֿפ רֶעטרָעװ יד

 מָאג ּוצ

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןוא -י
 : השמ ּוצ השמ |

 קלָאֿפ םּוצ הָעג םעה לא ל

 יוז גילייה ןּוא םהשדקו

 ,ןַעגרָאמ ןוא טנייה רחמו םויה

 ןעשַאװ ןָעְלֶאז יז ןּוא
 .רעדיילק ערֶעייז

 . ;רָאֿפ ןֶעלָאז ייז ןּוא אי
 ןייז טָעמיירעּב

 , גָאט ןעמירד םּוצ

 ; םָתֹלְמִׂש ּוסְּבִכְו

 םינכנ ּויָהְו .אי

 ישילשה םויל
 ישילשה םֹויַּב יִּ
 | הָוהְי דֶרי

 םָעה לכ ִניִעְל

 : יניס רה לע |

 תֶא ָתְלַּבנְִו .בי

 גָאמ ןעמירד ןיִא םּורָאװ

 ןהָעגּבָארַא טָאג טָעוו

 < קלָאֿפ ןעצנַאג םָעד רָאֿפ

 .יניס גרַאּב םָעד ףיוא

 ןֶעצנַערנּבָא טסלָאז ּוד ןּוא .בי
 קלָאֿפ סָאד (רַאֿפ) םעה

 ,םּואסגניר = | ביבס

 :גידנַענָאז רמאל

 ךייַא טָעמיה
 ףיוא ןהעג:וצ ףיֹורַא (ןּוֿפ)

 גרַאּב םָעֹד
 ; עדנָע ןייז ןַערהירעּב ןּוא

 כל ּורְמׁשָ
 רֶהְּב תולע

 והצקב ענו

 ש | .דימלתהו הרומה תרות

 ;1 תמו .תומ

 | ןָעגיוא יד ןיִא

 ,ורתי ,תומ

 ֶהָּב גה לב

 די וב עַּנִת אל גי

 לקָּפִי לוקס יִּ
 הרי הרָי וא

 שיא סא הָמֵחְּב םִא
 היחִי אל
 לביה שמ

 ; רֶהַב ּולֲעַי הָּמִה

 השמ דְרּיו .די

 = ָחָה ןמ
 םעַה לא

 = כו

 םעה לַא רמו .וט

 םינכנ ּויַה
 .םיִמָי תְֶׁלְׁשְ

 :השאלאושנתלא

 יו ומ
 ישיִלָשַה םייב
 רבה תה
 יִקָרְּו תלק יה
 דש
 רֶהָה לַע

 דאמ קזח של

 הנח שא
 השמ אצֹויו זי
 םעְה תא

 .מי

 ןָא טרהיר סָאװ ,רֶעדֲעי
 ,גרַאּב םעד

 .ןערֶעו טיֹומַעג טָעוװ =

 םהיִא לָאז דנַאה
 , ,ןערהירעב טינ

 עו רֶענֲעי םּורָאװ
 תו םניטשרעפ

 ;ןערֶעו ןַעסָאשרָעד רֶעדֶא

 ,שנ

 .ןעְבָעל ןעביילב טינ טָעוו

 ןֶעוו

 ה ןייק י.י

 עמ א ייפ ,היפ ויס

 םָעוו ןֶאטנרָאה רעד
 ןַעהיצ גנַאל ךיז

 .ןהענֿפױהַא ןענעק ייז ןעלַעוו
 ּב םָעד ףיוא

 ?םָארא זיא השמ ןּוא .רי
 ןַעגנַאגעג \
 0 | גרַאּב ןוֿפ

 ,קלָאֿפ םּוצ

 טגילייהעג טָאה רֶע ןּוא
 ,קלָאֿפ סָאד

 ןעשַאװעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 .רעדיילק ערֶעייז

 טגָאזעג טָאה .רֶע ןוא .וט
 ,קלָאֿפ םּוצ

 טעטיירָעּברָאֿפ טייז

 ,גָאט ןעטירד םּוצ

 .יורֿפ ַא וצ וע טינ טהעג

 ןֶעווֲעג זיא םַע ןוא .וט

 ,גָאמ ןָעטירד ןיא

 ;ןעגרָאמ ןערָאװַעג זיִא סֶע ןֶעוו

 2-4 ןֶעווֲעג ןענֶעז
 ןעצי

 ןעקלָאװ ַעטכירֲעג א ןוא

 ,נרַאּב םָעֹד ףיוא

 רַעקרַאטש א רהָעו ןּוא
 , ןָאמ:רפֹוׁש

 טרֶעטיצַעג טָאה סע ןּוא
 ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד

 עו רֶענַאל ןיא זיִא סָאװ

 ;סיֹורַא טָאה השמ
 ?מרהיֿפָעג

 ןוא וי

 קלָאֿפ סָאד



 .דימלתהו הרומה תרות

 טָאנ ןֶעגעקטנַא = םיהלאה תאֵרְקִל
 ,רָענַאל םָעד ןוֿפ הנחה ןמ

 טלָעטשעג ךיז ןָעְבָאה ייז ןוא וביתו

 : +: רהה תיִּתְחַתְּב

 ַׁשע יֵעֵס רהו חי
 | ןלכ יי

 9% דרָי רֶׁשֲא ינפִמ

 . גרַאּב םעד ןּופ ןַעטנּוא םייב

 ,טרֲעכיֹורֲעג ןעצנַאג ןיא

 זיא טָאג סָאװ  ,ןוֿפרַעד
 םהיא ףיוא ןעגנַאגעגכָארַא

 שאב - ,רַעײֿפ ןיִא

 ונשע לע

 ׁשֹבּכַה ןְׁשֶעַּכ
 רֶהָה לַּכ דֵרֲחיַ

 | :דאמ ===
 ןָאמ;רֿפוש רַעד ןּוא .טי ַפֹׁשַה לוק יהיו .טי

 ;ןַערָאװעג רֶעקרַאטש סלַא זיא דאמ קזחו .ףלוה

 - ןעגנַאגַעגֿפֹורַא זיא םִע ןּוא
 ,ךיור א םהיא ןוֿפ

 - גרַאּב רֶעצְנַאג רעד ןּוא
 .טֵרֲעטיִצעג רהעז טָאה

 טדער השמ רבי השמ

 טָאג ןּוא םיהלאָהְ
 .(1 טיול םהיא טרָעֿפטנֶע : לוקב ונע

 יש ש
 :בָאְרא זיא טָאג ןוא ב הָוהְי דָרָּיו -ב

 ןעגנַאגעג
 ,ינוס גרַאּב םָעד ףיֹוא יניס רה לע

 ,גרַאּב ןוֿפ ץיפש רעד ףיוא = רהה שאר לא

 ן'השמ ןַעֿפּורעג טָאה טָאג ןוא הֶׁשֹמְל הָוהְי אָרְקִיַו

 .גרַאּב ןוֿפ ץיפש רעד ּוצ רַהָה שאר לא

 :השמ לע
 הוהי רמאיו .אכ

5 

  הָׁשֹמ ל לא

 ,רָעטנּורַא הָעג

 .ןענַאגעגפיורא זיא השמ ןּוא

 דר
 ,קלָאֿפ סָאד ןָערָאװעּב םעּב דעָה

 טינ ךיז ןעלָאז יז סָאד הָוהְי לא מְרִי ןפ
 ,טָאנ ּוצ ןעטיירברוד

 , ןהָעז ּוצ םּוא תוארל

 ,עמיטש א םימ (+

 | טָאה יניס גרַאּב רעד ןּוא .חי ||

 ,ןָעווייַא; ?ךְלַאקַא וֿפ ךיֹורַא יו

| 

 68 .ב ,טי ,ורתי ,תומש

 ןעלעוו םהיא א ןופ עלוֿפַא ןּוא
 .(!זעמוקמוא

 , רָעמסעירּפ יד ךיוא ןּוא .בכ

 ; בר ּוּנַּכִמ לפנו

 םינהכה םַנְו .בכ
 טנעהָאנ ּוצ ןהָענ ַעכלַעװ הוהי לא םישגנה
 ,טָאג ּוצ + ידיד
 ,ןעגילייה ךיז ןֶע לָאז ושדקתי

 טינ יז לָאז טָאג םּוא :הָהְיהבירפיּ
 .ןעכַערּבניַא שמ רמאו

 טגָאזֲעג טָאה השמ ןּוא .גכ ה מ של 1 .גכ
 :םָאנ וצ הָוהְי לא

 םינ ןָאק קלָאֿפ סָאד םָעה לכוי אל

 גרַאּב םעד ףיוא ןהעגֿפױרָאי נס רה לֶא תלֲעַל
 ,יניס

 זנּוא טסָאה ּוד םורָאװ הָתֹדֲעַה התא כה
 טנערָאװַעג

 סי כ :גידנעגָאז | רמאל

 גרַאּב םָעד בָא ץענְעג רהה תא לבנה
 די 2 טי סט ן-

 י /

 .םהיא גילייח ןּוא : ןתשדקו

 םהיִא טָאה טָאג ןוא .דכ וילא רֶמאַֹו .דכ
 ;טגָאזעג ! הורי

 רעטנּורַא גיימש ,הָעג *  } דר ל |

 רעדיװ טסָעוו ּוד ןּוא התא תילעו |
 ןהענפיורא |
 ןרהַא רָעדּורּב ןייד ןּוא דע ןר האו |

 ,ריד טימ

| 

 םָעָה לֶא
 : םהלא רמאיו =
 9 2 52 |" י

 | :השמ וצ

 *"ז ;רַמאֵל |

 הָוהְי לא תלעל |

 םעְחו םינהּכהו

 וסרהי לא

 ןּוא רעמסעירּפ יד רֶעּבָא
 קלָאֿפ סָאד

 ןעסייר טינ ךיז ןעלָאז

 ,טָאג ּוצ ןהָעגוצֿפֹורַא

 טינ יז לָאז רֶע םּוא
 . ןעבערּבניַא

 זיִא השמ ןּוא .הכ
 ןעגנַאגעגרעטנורַא

 :םָּ ץיִרְפִי ןֵּפ
 השמ דֵרֵּיַו .הכ

 קלָאֿפ םּוצ

 .טנָאזעג (םָאד) ײזמָאה רֶע ןוא

 יב

 טדֲערָעג טָאה טָאנ ןוא א = םיהלא רָּבְדיו .א
 89 וש

 םיִרְבּדַה לָּב תא
 רַעטרַעװ עלא עזיד

 הלאה |
 :סעדנַעגלָאֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות 4

 ,רֶעניּביֵא רעד ןיּב ךיִא ג ךיהלאהוהייכנא ב
 ,טָאג ייד

 .ךיד ּבָאה ךיא סָאװ + ךיתאצוה רשא
 טרהיפענסיורא י =
 םִיַרְצִמ ץראמ

 : םידבע תיֵּבִמ
 ָךל היה אל .ג

 םיִרָחא םיהלא

 , םירצמ דנַאל ןוֿפ

 .זיֹוה?ןַעֿפַאלקש ןוֿפ

 ןייז טינ ריד יב לאז .ג

 רַעטַעג ערמַערֿפ ןייק

 .טכיזַעגנַא ןיימ רָאֿפ י ינפ ל

 ןעכַאמ טינ רידטסלָאז וד .ד| ל השעת אל ה
 .רליּב ןַעטקַאהעגסיֹוא ןייק ! לספ

 טלָאטשֶעג ןייק ןוא .  הָנּומְּת לבו

 לָעמיה ןיִא זיִא סָאװ ,םָעד ןופ םימשב רשא

 ןעביוא ןוֿפ לעממ

 | ןאכ רשאו דרָע רעד ףיוא זיִא סָאװ ןּוא ץראב רשאו
 ןעטנוא ןוֿפ תחתמ

 רעסַאװ ןיֵא זיִא סָאװ ןוא םימּב רשאו

 .ררָע רעד רָעמּוא !ץֶרֶאָל תחתמ

 ןֶעקּוּב טינ ךיז טסלָאז ּוד : הָוַחַּתְׁשִת אל .ה
 ,יײז ּוצ םֶהָל

 ,ןענעיר טינ ייז טסלָאזּודוא 7 םדבֲעַת אלו

 רעד ןיב ךיִא םּורָאװ| = תחי יְִנָא ב
 ,טָאג ןייד ,רֶעגיּבייֵא ךיהלא

 ,טָאג (!רָעְירפייאנַא "7 "7 אנס לא

 ןוֿפ דניז יד ןהַָאמרְעד ךיִא תבא ןֹוע דקפ
 ןערֶעטלֶע | 0%

 ,רערניק ףיֹוא םיִנַּב לע

 < = טכַעלשעג ןעמירד םעד ףיוא םישלש לע

 | ןעטרַעֿפ םַעד ףיוא ןּוא םיעבר לעו
 טבעלשענ 2

 .ךימ ןעסַאה סָאװ יד ּוצ ; יאנשְל
 1 רָאנג אּוהט ךיִא ןוא ו דסח השעו .ה
 ,רָעטכעלשעג רדנְעויומ זיב םיפלאל

 ךימ ןַעּבעיל סָאװ יד ּוצ בא

 .רַעגירנַערָאצ ַא (1

 ךירעְשִּב רֶׁשֲא !
 םיִמָי תֶשָש יִּכ אי |

 .2 ,ורתי ,תומש

 : יתוצמ ירמשלו ןעמיה סָאװ יד ּוצ ןּוא |
 .ןָעמָאְבְעִג עניימ |

 טינ טסלָאז וד אָּׂשִת אל 2
 ןעכערּפשסיוא .

 םעד ןּופ ןעמָאנ םָעד הָיה םש תֶא
 ,טָאג ןייר ,ןעגיּבייַא הוהלא |

 | ,טסיזמוא = " " אושל

 טינ םָעװ טָאג םּורָאװ
 טֿפָארטשַעּבנּוא ןַעזָאל
 = ?םיוא טָעװ סָאװ

 ןעבערפש

 הוהי הֵּקַנְי אל יִּכ

 ,םָעד | אשי רשא תֶא

 ןעמָאנ ןייז ומש תא

 . טסיזמוא : אושל

 קנעדעג .ח רוכז .ח

 גָאטתּבש םָעד תַּבַּׁשַה םֹוי תא

 .ןעגילייה ּוצ םהיִא : ןשדקל

 ומסלָאז עס | םִמָי תשש ט
 ןעמייּברַא רבעת 0

 ןָאהמ טסלָאז ּוד ןּוא תיִׂשֲעַ

 ,םײּברַא דע ןיד  !ךּתכאַלמ לָּכ
 כל לנה ח 1 +

 גָאט רעטּבעז רעד ןוא = יִעיִבְּׁשַה םֹויְו .י

 כ עד רַאֿפ תבש זיא ךיִהלא הויל תב

 ןָאהמ טינ טסלָאז ּוד הֵׂשֲעַת אל

 ,טײּברַא ןייק הֵכאָלְמ לֵב

 א ןהוז ןייד ןוא וד .ָךֵּתִבּו ָתנְבּו הָּתַא

 ףתמאו ְךְּדְבַע

 ףֶרֶנְו ְףֶתְמִחבּ

 ,טסנעיר ןייד ןּוא טכענק ןייד

 ןייד ןוא היפ ןייד ןּוא
 גנילדמערֿפ

 .ןערעיומ עניידןיאזיא עבלֶעוו

 געט:םּכַעַז םורָאװ .אי

 טכַאמַעג טָאג טָאה הוהי הׂשָע

 משה תֶא
 ץֶרָאָה תֶאְו
 םיה תא

 יוז ןיִא םָאװ ,םָעלַא ןּוא םַּב רֶׁשֲא לב תֶאְו
 ,ָאר זיִא

 לעמיה םָעד

 ,ררע יד ןוא

 רַעַעמ סאד



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןיא טהּורֲעג טָאה רע ןּוא
 ,גָאט ןעמְעבְעיז

 טשנֶעּבַעג טָאג טָאה םּורַאד

 יִעיִבְׁשַהםֹויַּבחַניַו
 הוהי רב ןֵּכ לע
 גָאט:תּבש םָעֹר תַּבַׁשֲה םֹוי תא

 : = .טגילייהעג םהיא טָאה רע ןּוא : והשדקיו

 הע כ דָבַּב .בי
 ףפא תאו ףיכאתא

 מי ןוכירֲאַיןעֶמֶל
 הָמְדאַה לַע

 ,רֲעמּומ ןייד ןּוא רעמָאֿפ ןייד

 ,ררע רעד ףיֹוא

 ,טָאנ ןייד ,םָאנ סָאװ ףיהלא
 . ריד טיג - ןתנ ר ף :

 חצרת אל .גי

 ףאנת אל

 ; ןעדרָאמ טינ טסלָאז ּוד -גי

 ;ןַעכֶערּבַעהע טינ טסלָאז ּוד

 =; (.ןענעבנג טינ טסלָאז ּוד בנְנִת אל
  ןעגַעג (* ןעגייצ טינ טסלָאז ּוד | הערב הנעת אל

 דניירפ ןייד 4
 .ץנייצ רַעשלַאֿפ םלַא : רקש דע

 ןעטסּולָעג טינ טסלָאז וד .די רמחת אל .די
 ,דניירפ ןייד ןּוֿפ זיוה סָאד ףער תיב

 ןענסולעג טינ טסלָאז וד| ּומְחַת אל
 ,דנײרֿפ ןייד ןּופ יֹורֿפ יד | דער

 ותמאו ודבעו
 ,לָעזע ןייז ןוא םּכָא ןייז ורמחו ורושו
 טא סעלַא ןּוא :העְרל רֶׁשֲא לכו

 ,טסנעיר ןייז ןוא ,טכעגק ןייז

 .יעיבש

 = קלָאֿפ ַץצנַאג סָאד ןּוא .וט םיאר םעַה לֵבְ ומ
 (* טקרהעמַעּב

 ןערענּוד יד תלוקה תא

 םֶדיִפְלַה תֶאְו
 רפשה לוק תֵאְו

 ןָשָע רֶהָה תֶאְו <

 ,ןַעמַאלֿפ יד ןּוא

 .ןָאמ:רפֹוש םָעד ןּוא

 ;גרַאּב ןֶעגיררעכיֹור םֶעַד ןּוא

 .םָאוומַע ןַעגָאז ,ןעמרָאװטנַא (? . ןֶעלהֲעטש 1
 טה (5

 = ךיז ןעֶלָאז עמ ענייר םּוא
 - ןערעגנַעלרעֿפ

 השמ רמאיו .וי |

 09 .ב ,ורתי ,תומש

 טָאה קלָאֿפ סָאר זַא ןּוא םעה אריו
 ,ןהָעזַעג (סָאד) צצ 0-7
 טרעטיצרָעֿפ יז ןַענעז ועניו

 , ןַערָאװעג . 0
 ןענַאמשַעג ןֵענֲעז יז ןוא + קחרמ ּודמעיו

 .ןעמייוו ןופ יי
 :טנָאזעג ןַעּבָאה יז ןוא .ט השמלאורמאיו .זמ

 השמ ּוצ
 ,זנוא טימ ּוד דייר נמע התא רֵּבַּד

 ; ןערעה ןְעלֶעװ רימ ןּוא הָעֵמְׁשִנְו |

 מ ןערַער טינ לָאז ןוא| 152 רד לֵאְו !
 טָאג זנּוא םיחלא

 טינ ןָעלָאז רימ סָאד = :תומנ ןפ |
 .ןַעּברַאמש 15

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא וי

 : קלָאֿפ םּוצ םָעָה לא

 ואריִּת לֵא

 תוסנ רּובֲעַבְל יִּכ
 םֶכְתֶא 0

 םיִתלֶאָה אב

 היהת רובֲעַב

 | תארי

 םכינפ לע

 :ואטחת יִתְלב

 .טינ טַעמכריֿפ

 ךייַא םּוא רּונ םּורָאװ
 ,('ןָענהֶעוועגּוצנייא

 ,ןֶעמּוקֲעג םָאג זיא

 ןייז לָאז סֶע םּוא ןּוא
 םהיִא רָאֿפ טכרוֿפ יד
 ,טכיזעג רֶעייֵא רָאֿפ
 + םינ טלָאז רהיֵא טימַאד

 .ןעגידניז 850 5

 זיא קלָאֿפ סָאד ןוא חי םעה מעי .חי
 ןענַאמשעג "7

 קחרמ
 שגנ השמו

 לפרעַה לֶא
 .ןָעוועג זיא םָאג ּואוו ;םיִהֹלאַהמָׁשרֶׁשַא

 ,ןעטייוו ןופ

 ןעגנַאגעגוצ זיִא השמ רֶעּבָא

 ,לַעּבַענ םּוצ

 .ריטפמ

 הוה י רמאיו .םי

 | השמ לא
 רמאת הֹּכ

 לאָרְׂשִי יִנָּב לֶא

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .טי
 : השמ ּוצ

 ןעגָאז ּומסלָאז יֹוזַא

 :לָארשי רָעדניק יד ּוצ

5 1 



 .דימלתהו הרומה תרות 6

 םתיאר םֶּתַא

 םימָשה ןמ יב
 :ֶכָמַע יִּתְרַבד
 יִתִא של א אל .כ

 ,ןהָעזֲעג טָאה רהיִא

 - / לעמיה ןוֿפ וַא

 .טדָערַעג ךייַא ּוצ ְךיִא ּבָאה

 ןעבַאמ םטכינ טלָאז רהיא ,כ
 ; רימ ןֶעּבֲענ

 רַעטעג ענרַעּבליז ןייק
99 0%. 

 בה .יחלאו

 : םכְל ושע ת אל

 רעמעג ענַעדלָאג ןייק ןּוא

 .ןֶעכַאמ טינ ךייַא רהיא טלָאז

 רָע ןוֿפ רַאטלַאנַא .נ הַמָדֲא חַּבְזִמ .אכ

 יל הָשעַה
 ילָע ָּתְחַבו
 ךיתלע תֶא

 ףיִמְָׁש תֶאְ

 ,ןעכַאמ רימ ּוטסלָאז

 םהיִא ףיוא טסלָאז ּוד ןּוא
 ןעמכַאלש

 רַעֿפּפָא ּפָא?ץנַאג ענייד

 , רעֿפּפָא?סנערעירֿפ ענייר ןּוא

 היֿפ:ףָאש ןייד ָךְנאַצ תא

 .היפ:דניר ןייד ןּוא ףרקב 1 תאו

 ,טרָא ןֶעדֶעי ןיִא םוקמה לב

 ?רַעד ןעזָאל לעוו ךיא ואו | תא ריִּכְזא רשא
 , ןֶעמָאנ ןיימ ןענהָאמ  ימש |

 ריד ּוצ ןעמוק ךיא לעו = ָךיֶלֵא אובָא
 .ןָעשנָעב ךיד לָעו ךיִא ןּוא י ָךיִּתְכרְבּו

 רַאטלַאנַא ּביֹוא ןּוא .בנְ| = 375 םִאְו .בכ
 רָענייטש ןוֿפ | םינבא '

 ,ןָעְבַאמ רימ ּוטסָעו = יל השעת

 ןֶהְתֶא הָנְבִת אל
 תי
 ףיוא טסָאה ּוד זַא - תפנה ףברח יִּכ

 ןָעיוּב טינ ייז ּוטסלָאז

 ,עמקַאהֲעגמּורַא

 ןייד ןעּביּוהְעגפיוא םהיֵא =
 , דרעווש . לע

 .טכ עוושר עֿפ םהיֵא וד טסָאה : הָלְלַחתו

 טינ טסלָאז ּוד ןוא .גב הָלֵעַת אלו .גב
 ןהָעגֿפיֹורַא

 פערמ טימ תלעמ

 , רַאמלַא ןיימ ףיֹוא ְִַּזִמ 5

 ,תומש

 אבי ֹוּפַנְּב םִא ג |

 היִדְלי הֵׁשִאָה !

 .אכ ,ב ,םיטפשמ ,ורתי

 הֶלָּגִה אל רֶׁשֲא

 הָרָע
 לָאז (! טײקטַעקַאנ ייד םּוא

 ןערָעװ טקעדעגּבָא םינ
 .םהיא ףיֹוא

 :הרטפה

 .אכ ,םיִסָפְׁשִמ

 ,ןעטכָער ר ןענֶעז סָאדןּוא .א םיִטַּפְׁשִּמֲההֶּלִאְו א

 ביִשָּת רֶׁשֲא

 ; םהינפל
 הָנְקְת יִּכ .ב

 ירבע דבש

 בת םיִנָׁש שש

 ו ,ה :ט ;ו ,ז--ו ּוהיעשו

 יוז טסלָאז ּוד סָאװ
 ;ןענַעלרָאֿפ

 ןעפיוק טסָעװ ּוד זַא .ב

 ,טכענק ןעשירוי א

 ,רהָאי םֹּכֲעַז ןענעיד רֶע לָאז

 ןעמּבעיז םָעֹד ףיֹוא ןּוא תעבשבו

 יירפ ןהָעגסיֹורַא רֶע לָאז ישפחל אצי

 | .טסיזמוא : םנח

 ,ןעמוק ןיילַא טָעוו רע ביוא .ג

 ;ןהָעגסיֹורַא ןײלַא רֶע לָאז אצי ופָנּב

 אּוה השא לב םא

 , : מע ותשא הֶאְצִיו

 ויָנֹדֲא םא .ד

 השא ול ןֵּתי
 ול הָדְליו
 תונב וא םינב

 ., (.רעטּכייװעּכ ַא זיִא רֶע ביוא

 ןהָענסיֹורַא יֹורֿפ ןייז לָאז ;
 ..םהיֵא טימ

 ררֲעה ןייז ּביֹוא ד

 .(?יֹורֿפ א ןֶעּבעג םהיִא טָעוו

 ןֶערָאּבַעג םהיֵא טָעװ יז ןּוא

 , רָעמכְעמ רֶעדֶא ןהיז

 ערהיִא טימ יֹורֿפ יד לָאז
 רעדניק

 ,ןררעה רהיַא (+ יב ןָעביילב היד היהת

 : ופגב אצי אּוהְו

 רעה ל רמאי רמא םאו .ה

 ,ןורעה ןיימ בעיל ךיא .יִנדַא תֶא יְִּבַהָא
 ,רָעדניק ץניימ ןוא יורפ ןיימ נב תֶאְ יתשא תא

 א ןופ ןאמ א (5 .עדנאש 6

 ראפ ןייז(+ .טסנעיד עשינענּכ א (5

 -.ןײלַא ןהעגסיֹורַא לָאז רָע ןּוא

 טכענק רֶעד ּביֹוא ןּוא .ח
 '+ ןעגָאז טָעוו

 .ייורֿפ רֶע ;שידוי ַא



 .דימלתהו הרומח תרות

 : ישפָח אֵצֲא אל

 וינדא וׁשיִּגִהִו -

 םִהֹלֶאָה א

 תלה לא ושינה

 הזוזמה לֶא וא

 ונזא תאוינדאעצרו

 עצרבב
 ןענעיד 'םחיִא טָעוװ רֶע ןּוא : םִלעֶל ודֵבֲעַו

 ו

 עו רֶענייֵא ןֶעוו ןּוא .ז שיא רבי יכו <
 ןעֿפייקרַע ופ

 הַמאל ותב תֶא

 אצת אל

 : םידבעה תאצכ
 יניעב העְר םִא .ח

 .ײרֿפ ןהָעגְסיֹורַא טינליוו ךיִא

 = םהיֵא ררֲעה ןייז לָאז לו
 ןערהיֿפּוצ

 | ,רעטכיר יד ּוצ

 ןערהיפּוצ םהיִא לָאז רֶע ןוא
 ,ריהט רעד ּוצ |

 ,ןעטסָאֿפּפ יד ּוצ רָעדֶא |

 :כרּוד לָאז ררָעה ןייז
 רֶעיֹוא ןייז ןֶערֶעיֹוּב

 ,לָאנ ַא טימ

 ןּוא

 פי טינ יז ףרַאד

 .סיֹורַא;ןִע הָעג(?טכענק יד יוו

 םיִנ טל יז ּביֹוא .ח

 ,ןרִרֶעה רחיא ָהיֶנֹדֲא
 טמיטשָעּב יז טָאה רֶעכלֶעוו דע 'ק ולאל רֶׁשֲא

 ,(* ךיז ראפ =
 ;ןֿפױקסױאיז עֿפלַעה רֶעלָאז הָּדְפִהְ

 ןעדמַערֿפ א ּוצ ירבנ םעל

 (+טכְער ןייק טינ רֶע טָאה לשמי אל
 , ןַעֿפױקרַעֿפ ּוצ יז הרכמ מל

 ןָאלײרט רהיא זיא רֶע ןָעוו

 .ןַערָאװעג
 יז טעוו רֶע ּביֹוא ןּוא .ט

 : הב ודב
 ונבל םאו .ט

 ,ןהוז ןייז רַאֿפ ןעמיטשעּב הרע
 | א

 ןהָעֶעּב רהיִא טימךיז רע לָאז( = תזנָּבַה טַּפְׁשִמַּכ
 ד ןּוֿפ ךָאנ טכַער םַעד ךָאנ 5 א 0

 רֶעטכעמ (עשירוי) ,ּהָכ השש
 = --,ערָעדנַא'נַא ךָאנ ךיז ראפ וק הק היפ = = ןָעמהָענ םעוו רע ביוא = ול חמו י תֶרהַא םִא .י
 ,זייפש ערהיא הראש

 גנודיילק ערהיא ּהתוסּב

 טייצ רהיא ןּוא התנעו
{ > 

 ןדנ | ו .(? ןרָעדנימ טינ רֶע לָאז : ערני אל

 .שגלפ סלַא (* .םינענּכ ידןּופ (? .לבוי םָעַר זיּב (1
 .ןֶעמהָענּבָא 65 .ןעשרֶעה םינ םָעוו רֶע +

 | .טסנעיד א רַאֿפ רָעטכָאט ןייז

 שיא דזָי יִכְו די ||
 והער לע |

 היל הָיָה
 םוקמ ְךֶל יִּתְמַׂשְו |

 תֶא שיא הָּכִהְו

 ףרְנֲאב וא |

 : תַמּוי תומ |

 7 .אכ ,םימפשמ ,תומש

 (ןופ ָענייֵא) ּביֹוא ןוא .אי הלא שָלָש םִאְו .אי
 ןעבַאז יירד יד

 -.ןָאהמ טינ רהיִא רֶע טָעוו
 טסיזמּוא ןהָעגסיֹורַא יז לָאז

 55 טי

 .םָּנִ האציו

 .דלֲעג ןהש + ףֶסֶּכ א

 .ןעשנעמ א טגָאלש סע רעו .בי שיא הָּכַמ .בי

 ,ןעּברַאטש טָעו רֶעֹנָעי ןּוא תַמָו

 .ןֶערָעו םיוטע לָאז רעד : תַמּוי תומ

 טָאה סָאװ רָעד רֶעּבֶא .גי
 / (?טלָאװעג טינ

 ַא טכַאמָעג טָאה טָאג ןּוא
 .,דנַאה ןייז רֶעמנּוא לַאֿפוצ
 .,טרָא'נַא ןעבַאמריד ךיא לע

 הָדצ אל רֶׁשֲאַו גי

 .ןעֿפױלטנַא לָאז רֶע ןיהואוו + המש סוני רשא
 : + ןצ 4 א

 טָעוו רֶענייֵא זַא ןוא .די
 .ןעגיליווהטומ

 ,דניירפ ןייז ןעגע

 ןעגָאלשרערוצ םהיִא םּוא
 ,טסילרעטניה טימ

 טסּבלַעז רַאטלַא ןיימ ןיפ
 ןעמהענּוצ םהיא וטסלָאז

 .ןֶעּברַאטש ּוצ

 טגָאלש סָע רֶעוו ןּוא ,ומ
 ,רֶע ;טומ ןייז ז רעדָא רַעטָאֿפ ןייז
 .ןערֶעוו טיֹומֲעג לָאז רעד

 טָע'בנג סע רֶעו ןּוא .ּוט
 טָיה רֶע ןּוא ןעשנעמ א

 ,טֿפיוקרעֿ 8 .םהיא
 ןענוֿפעג טרָעוװ רֶע רֶעדָא

 ,,דנַאה ןייז ןיִא
 .ןֶערָעוװ טיֹומֲעג לָאז רעד

 הָמְרָעב ֹונְרָהְל

 ונחקת יחבזמ םע

 : תומל

 ומאְוויבאהָּבִמְו ומ

 -ןתַמּי תֹומ
 | ורכמו שיא בנו זט

 ודב אָ

 ןַײז טליש סע רעו ןוא = ןמֶאויִבָאלַלַקמּוי 7
 : תַמּוי תומ = .

 ., רעטומ רָעדָא רַעטָאֿפ
 . ןערֶעו טיֹוטְעג לָאו רע

 עמ ןעוו ןוא = | = ןיב 4 יו
 | שנא

 לו ןעש
 עג לייק רו

 ןענָאלש עו רענייא ןּוא |
 .ןרעדנַא םעד | וחער

 ה ןייטש א טימ | ןבאב
 ,טסיופ רעד טימ רֶעדֶא

 .טרעיולעג (? .רהָאי ספא יד רָאֿפ (
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 ןֶעּברַאטש טינטעוו רֶענֶעי ןוא תומי אלו

 שמעל ךיז טעוו רע רונ |; ;בָּכְׁשמְל לפָנ
 ,טעב םּוצ

 טָעװו רֶע ביוא זיִא .םי םּוקי םא טי
 ןהעמשפיוא ד

 ןהָעגמּורא טָעװ רֶע ןוא = ץוחב ךְלהתהו
 סָאג ןיִא :ינ

 ,ןעקעטש ןיז ףיוא | = ותנעשמ לע
 הֵּכַּכַה הקנו

 ןֵּתִ ֹוּתְבִׁש קר

 ,(? יירפ ןייזרעגָאלש רַעדטַעװ

 65 ןעלהָאצִעּב לָאז רֶע רונ
 ןעציז שגידל ןויז ראפ

 ןעלייהסיוא גידנַעטשלָאֿפ ןוא : אפרי אפרו
 .(םהיִא) | 1

 נ ש

 טָעוו רֶענייֵא ןָעוו ןוא .: שיא הכי יכְו .ב
 ןענָאלש אה יד

 | טכענק ןווז ודבע תא

 טסנעיד ןיוז רֶעדָא | תמא תא וא

 ל , ןעקעטש א טימ טבשב
 ןעּברַאמש טָעוו רָעְנְעַי ןוא

 ,רנַאה ןייז רָעמנּוא
 עכַאר םהיִא ןופ לָאז

 .ןערָעװ ןעמונעג
 (+1 בעלט ;וו רֶע ביזארונ .אנ | א םֹוי םא ךא .אכ

 עמ ייווצ רֶעדָא גָאט ןייֵא | רמעי םִימֹוי

 ַעכַאר ןייק םהיִא ןוֿפ ףרַאד
 , ןַערֶעו ןעמּונֲעג טינ

 .דלֲעג ןייז זוא רֶע םּורָאװ

 ודי תחת תמו

 : סקי םקנ

 םקי אל
 : אוה ופסכ יִּכ

 7 וצָנִי יִכְו .בכ

 יי ראש ₪ *!  הר הש ול
 ןעלַעו ל ץרהיא ןוא

 ,ןהעגסײרַא (רהיִא ןּוֿפ) |
 טעו (*רהַאפָעג ןייק רּונ ןוסא היהי אלו |

 ,ןייז מינ גד לני :

 טֿפָארטשַעּב רֶענֲעי לָאז שני ׁשֹונֲע
 ,(טלעג טימ) ןערָעװ

 יורפ רעד ןיֿפ ןַאמ רעד יװ | / לע תיִׁשָי רֶׁשֲאַּכ
 , ןעגָעלֿפיֹורַאםהיא ףיֹוא טָעוו השאה 5 עב

 ;םלָלפב ןתנְו

 ןֶעלֶעוו יש זַא ןּוא .בכ
 , ןעגעירק ₪

 היד ואְצִיו

 ןַעּבֲעגּבָא סָע לָאז ר
 רעטכיר יד א

 עװ רֶע (+ .

 רֶע ןוא

 עג ( .ןייר 2 .ןעלַאֿפ 6

 .קילגמוא נַא 65  .ןהעמש

 ונָחְלשי יִשָפַחַל

 | ותת |

 ב ןע תֶא |

 ונָחְלשָי יִׁשפֲַל ||

 .אכ ,םיטפשמ ,תומש

 ןייז טעו סֶע ּביֹוא ןוא .גכ היה .ןופָ םאו .גב
 ,רהַאֿפַעג ַא |

 ןַעּבַעג וטסלָאז

 -.עלֲעװ א רַאֿפ עֶלַעעז א : שפנ תחת שפנ

 ,(לניוא ַא רַאֿפ גיוא ַא .דכ ןיִע תחת ןיע .דכ
 .ןחה הוה ןח

 ,ןהָאצ ַא רַאֿפ ןהָאצ ַא ןש תחת ןש
 הי" ח ןח 98

 דנאה א ראפ דנַאה א די תחת די
 - ה|- +

 א = :לָגְר תחת לר

 ,הב הָיוּכ תחתהיוכ הכ

 א רַאֿפ דנואוו ַא עַצּ תחת עצפ

 תחת הרוב
 -'!הָרֹוּבַח

 טעו רענייַא ןֶעו ןוא .2 שיא הכי יכו .וכ
 ןָאהמ ּפַאלק ַא * רצח יב

 טכַענק ןייז ןוֿפ גיֹוא סָאר

 ןייז ןוֿפ גיֹוא סָאד רֶעדָא
 טסנֶעיד

 ,ןַעּברַאררַעֿפ םָע טָעװ רֶע ןוא

 ותמא ןיע תא וא

 תהו
 ןַעוָאלסיֹורַא םהיא רֶע לָאז

5 

 : נע תחת .גיוא ןייז רַאֿפ

 בע ןש םֶאְו .מ
 .ותַמָא ןש וא
 - יָת

 ןופ ןהָאצ א ביוא ןּוא .זכ
 טכענק ןייז

 טסנ} עיד ןייז ןופ ןהָאצ ַא רֶערָא

 ,ןעגָאלשסיוא רֶע טָעו

 עוָאלסיֹורַא םהיִא רֶע לָאז
 ײרֿפ .

 תי .ןהָאצ ןייז רַאֿפ : ונש תחת
 טָעוו סּכָא'נא ןָעוו ןוא .חכ | רוש חי יכו .חכ

 ןַעכעטשרַעד ו
 | | ןאמ ַא שיא תא

 , יורפ א רֶעדֶא השא תא וא
 ,ןַעּברַאטש טָעוו רֶענֶעי ןוא תמו

 טניימשרעפ םֶא רָע לֶא  רֶושַה לקס לוקס
 ןערְעוו

 טינ לָאז שיילפ ןייז ןּוא שבלב
 ,ןֶערֶעװ ןעסענֶע

 סּכָא ןופ (?הטריוו רֶעד וּוא
 .ײרֿפ יא

 .רעמיהטנעגייַא רעד (= .ןעלהָאצּבָא דלֲעג 6

 : יֵקָנ רֹוּׁשֲה לַעבּו
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 זיא רָע ּביֹוא א ,טכ חגנ רוש םאְו .םכ
 | סּכַא רָעְגיִדְָטבְעמש אוה

 ?רָאֿפ ןוא ןרֶע עטסענ ןֿפ םשלש למתמ
 ,ןרֶעטסֶענ 2 יי
 זיא הטריוו ןייז ןּוא וילעבּב דעוהו

 ,ןערָאװעג טנרָאװַעג ב

 ונרמשי אְֹו
 תיִמֲהו

 טינ םהיא םִעוו רע רֶעּבָא

 הֵׁשֲא וא שיא

 ,ןעמיה

 טנייטשרעפ םֹּכָא רֶעד לָאז לֶקַסְי רושה

 ; רֹומח ֹוא רֹוׁש

 רובה לַעַּב .רל |

 , ןערֶעוו
 ךיוא לָאז המריוו ןייז ןּוא

 .ןעְרְעוו טיוטעג
 ((דלעגיזעל ךָאד .ל

 ,ֿפיֹורַא םהיא ףיוא לָאז
 ,ןערָעװ טגעלעג

 ?זעל סָאד וַעּבעג לָאז רע ןוא

 טיוטעג טָאה רֶע ןּוא

 ,יורפ ַא רָעדָא ןַאמ א

 ; תָמּוי וויָלָעּב םַנְו

 רפּכ םִא .ל

 לע ֵשֹ
 ושפנ ןיִדִּפ ןתנְו
 היֹוא טָעוװ סע יװ ןָעצנַאג זיִא תש רֶׁשֲא לכ

 .ןֶערעו טנעלעגֿפֹױרַא םהיא | ; ןילע

 )2 ןהוז ֲא שש )יי | ןעבעטש טָעוװ רע ביוא אז | חני ןֵב ֹוא .אל

 ןעבעטש עוו רֶע רֶעדֶא חַי תַב וא
 ,רָעמכָאמ א

 טכער ןַעזיד ךָאנ זה טַּפְׁשִּמַּכ
 .ןַערָעוו ןָאהטַעג םהיִא לָאז ול השש
 םַעװ סּכָא רעד ביוא .בל| חי דבָע םִא .בל

 | טכענק א ןַעכַעטש רושה
 | ,טסנעיד א רֶעדָא הַמָא וא

 | רַעּבליז רֶעלָאמ גיסיירד | ם שלש ףֶסֶּכ
 | | ! םילקש

 ,ןררעה ןייז ןעּכעג רֶע לא | רידל ןת
 .ץָערָעוו טנייטש 22 -/% | :לקס רושהו ;רעפ לָאז םֹּכָא רֶעד ןוא

 טעו רֶענייא ןתו רֶעדִא דב שיאהרכייכוא בורג א ;ענעֿפֿפיוא רוב טַעװ רֶענייֵא ןָעוו ןּוא .גל שיא חתפי יִכְו .גל

 חש | תמו |

 +: | ,עלעע ןייז ראפ דלֲעג

 הש וא רוש |

 ן!הבטו |

 ורָכמ וא |

 , בורג א ןַעּבָארגסיֹוא
 .ןעקעדרעֿפטינ יז טָעו רֶע ןּוא ופי אלו

 ןַעלַאֿפנײרַא טעוו ןעמרָאד ןוא הָּמִׁש לֵפְנְו

 | ,דניק ןיילק ַא (5  .ףייקסיוא'נַא ('

 ;הֵּׂשַה תחת |

 09 .אכ ,םימפשמ ,תומש

 .לָעזֲענַא רַערָא םּכָא'נַא

 רעמיהמנַעגייַא רעד לָאז ,דל |
 , ןָעְלהַאצְעְּב בורג ןופ םלשי

 עב רֶע לָאז רעבליז טימ וופטבפ בושא תסב |
 , הטריוו ןייז (*ןעגידירפ ול בל ביִׁשָי ףֶסֶכ

 (םֹּכָא) רֶעטיֹומ רַעד ןּוא
 .םהיִא ּוצ ןַערֲעהַעג טָעוו

 םּכָא סמָענייֵא ןָעוו ןּוא חל
 ןעסיוטש טָעוו

 ,םֹּכָא םנֲעטייווצ םָעד

 ;ֹול הָיְהִי תַּמַהְו
 רוש ףֹגִי יִכְו .הל

 שיא

 והער רוש תֶא
 ,ןעּברַאמש טָעוו רֶע ןוא

 ןעֿפױקרַעֿפ ייז ןֶעללָאז ורכמו

 יחה רושה תא
 4 6 וצחו

 סּכָא ןַעגידָעְבְעְל םַעד

 ןעלייטוצ ךיז ןעלאז יז } יז ןוא
 םהיא ראפ דלֲעג סָאד

 .ןעלָאז ןעטיומ םָעד ךיוא ןּוא
 .ןעליימוצ ךיז יז

 טסואוורעד זיא םִע ביוא .ול
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 -עדונ ֹוא .ול
 ,יָערָאועג

 רעגירעבעטש ַא זיא רֶע סָאד אּוה חַּגַנ רוש יִּכ
 םֹּכָא

 ןרעטסַעגרָאֿפ ןּוא ןרעטסעג ןוֿפ שלש לומתמ |

 םהיא טָעוװ הטריוו ןייז ןּוא ילָעּב ונרמשי אלו |
 .ןעטיה טיִנ ה

 ןֶעלהָאצֲעּב רֶע לָאז שי בלש |

 ,סּכָא'נַא רַאֿפ סּכָא 'גַא

 םָעװו רָעטיומ רעד ןּוא
 .םהיֵא ּוצ ןערֶעהעג

 ןענע'בנג טעו רֶענייֵא ןֶעוו יל

 רושה תחת רוש

 :ול הֶיְהִי תַמַהְ
 שיא בנגי יִּכ .ול

 םַאל ַא רֶעדָא סּכָא'נַא |

 ןעמכַאלש סֶע טָעװ רֶע ןּוא

 , ןעֿפוקרַעֿפ סֶעטעװ רֶע רֶעדָא !

 ֹּלַׁשְי רֵקָב הָּׁשִמֲח
 .רושה תַחַּת

 ןאצ עַּבְרַאו

 ףניֿפ ןֶעלהָאצֲעּב רֶע לָאז
 רַעדניר \
 | םּכָא םָעד רַאֿפ

 ףָאש רעיפ ןוא

 ,םַאל םַעְד ראפ

 .ןערהעקקירּוצ (
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 | 0 .בכ

 רעטנוא רער וב ביוא א תרתחמב םא .א
 (?גנוּבָארג - |

 רעד ןָעְרְעוו ןענוֿפֲעג םַעוו בננה אצמי
 ּבעיר : יד
 ןעגָאלשעג טָעװ רע ןּוא הּכהו
 ,ןערעו דג
 ,ןעּברַאמש םָעװ רַע ןוא תמו

 דלוש:טולּב 2 + 0 ןַײק ָאטינ םהיִא רַאֿפ זִא %םיִמּד ול ןיא

 טָאה ןּוז יד ביוא רֶעּבָא .ב שמשה החרזםא ב
 (-טניישעג 567 + ן+

 , םהיִא רֶעּביִא ויִלָע

 :טּולּב ַא ָאד םהיִא ראפ זיא ול םימד
 ; דלוש :
 ,ןעלהָאצַעּב רּונ לָאז רֶע םֶלשי םלש

 ,טינ טָאה רֶע ּביֹוא ול ןיא םִא

 ןערֶעװ טֿפױקרַעֿפ רַע לָאז : !תבנגב רַּכִמ נו
 .הבנג ןייז בעילוצ

 ןֶענוֿפֶעג טעו םִע ביוא ג אצמתאצמה םא ג

 4 דנַאה ןיא םהיִא ייב ודיב

 ,הבנג יד הבנגה

 ,םּכָא'נַא ייס רושמ

 ,םַאל א ייס ,לֶעע'ִנַא ייס הֵׂש דע רומח דע
 ,עגירֶעּבַעל | םייח

 .ןעייווצןיא] עלהָאצַעב רֶעלֶא : :םֶלַשי םינש

 | .ישיל ש

 ןֶעָאל טעוװ רֶענייֵא ןָעו .ד שיא רעבי יִּכ .ר
 ןעברַאררַֿפ = יד ב5א- יה

 ןעמרָאגניײװ א רֶעדָא דלעֿפ א םֶרכ וא הֶרָׂש

 (" ןֶעזָאלײרַא טֶעוו רע ןּוא הֹריעּב תא חלשו
 היֿפ ןייז

 - ןעסָערֿפּבָא ןעזָאל טָעוו רָע ןוא רעבו

 ,דלַעֿפ ןערמערפ ַא ףיֹוא רתא הֵדְׂשַּב

 | דלַעֿפ ןייז ןופטמסעב סָאד טימ וחדש בטימ

 ןופ עטסַעּב סָאד םימ ןּוא ימרכ בטימו
 ןעמרָאגניײװ .ןייז הכר רד
 .ןעלהָאצַעּב רֶע לָאז : םֶלשי

 .ןעקישסיו ירא (3

 מׁשְלילַכֹאְמִכ

 יַּבַה לַעַּב בֵרקנְו

 ּוהָעַר תֶכאָלְמִּב

 רמאי רֶׁשֲא |

 אבי םיהלאה דע |
 י'צ . ר: ע - \

 םהינש רבד |
 7: 7 : | .גָאט ייב (= .טכַאנ ייב ,רייהרענַעטלַאהֲעּב (1

 .בכ ,םיטפשמ ,תומש

 ןהָעגסיֹורַא טָעוװ סע ןָעוו .ח שא אצת יִּכ .
 רעײֿפ ַא

 ((ןַעֿפערטנָא טָעוו םָע ןּוא םיצק הֶאְצַמו
 רעה

 שירד לבא
 .הָמקַה וא

 הדשה וא

 נַערּברַעֿפ טָעװ םָע ןּוא
 רָעייש ַא ןַערֶעוו

 (?עגירעהעטש רֶעדָא
 ץריירטַעג

 ,רלעֿפ סָאר רַעְדֶא

 :עְגנָא טָאה סָאװ רעד לָאז ו ו םלָשְי םָלַׁש |
 .ןעלהַאצעּברָעייפ סָאד זערנּוצ תֶא ריִעְבַּמַה

 י הָרֲעְּבַה
 עו ו

 = דניירפ ַא םענייז

 ןעְבְעְג טָעוו רָעני שיא ןתי יּכ ו

 והער לֶא | '
 םּוצ ןעכַאז רֶעדֶא רַעּבליז =

 ,('ןע מיה .

 טָע'בגנֲעג טעו סע ןוא
 ,זיֹוה סנַאמ ער ןוֿפ ןֶערֶעוו

 טַעוו בנג רעד ּביֹוא (זיִא)
 ,ןערָעװ ןַענוֿפעג

 .ןעייווצןיא ןֶעלהָאצָעּב רֶעזומ

 שיאה תיֵּבִמ בנו
 בה צמא
 :םיִנש םֶלָשי
 אצמי אל םא 2

 בנה == |
 שח =

 מינ טָעְוו בנג רָעד ּביֹוא
 ,ןֶערָעװ ןענוֿפעג

 ןערֶעװ טרהיֿפֲעג ּוצ לָאז
 (*ררֲעה ויֹוה רעד

 ו ?8 (ןערָעוװש ּוצ) ,רעמכיר יד ּוצ םיהלאה לא
 ?עגסיֹוא טינ רֶע טָאה ּוצ ודי חלש אל םא

 דנַאה ןייז טקערטש + יש :
 .דניירפ ןייז | ןופ ןעגעמרעֿפ םּוצ

 ןופ ךַאז רֶעדֲעי בעילוצ .ח עשפ רבדלּכ לע .ח |
 | גנוגירלּושעב הוא דג + ד
 2 ,סּכָא'ִנַא בעילוצ רומח לע רוש לע
 עו נַא 0 7
 | בעילוצ , ,םַאל ַא בעילוצ המלש לע הש לע
 ,ריילק א זע רצ =
 נָערָאלרַעֿפ ַערֶעי בעילצ - הדבא לַּכ לע

 דא 9%
 ,ןַעגָאז טעו רֶענייֵא סָאװ

 ,סָאר זיִא סָאד זַא הז אּוה יִּכ
 ןעמּוק רעטכיר יד רָאֿפ לָאז

 ,ןֶערייּב ןוֿפ ךַאז יד

 .רמוש רעד (+ .טסיזמּוא (* .ןעגנַאז (* .ןֶעניֿפַעג (1



 .רימלתהו הרומה תד'ה

 ןֶעיִׁשְרִי רֶׁשֲא
 !םיהלא -

 ןֶעייווצ ןיִא ןעלהָאצעּב רֶע לָאז  :ןה ערלְינְׁשםלַׁשי

 ןֶעלַעוװ רעמביר יד ןַעמֶע יו |
 ,ןעגירלושעב

 . רניירפ ןייז

 ןעּבעג טָעוו רֶענייַא ןָעוו .ט שיא ןתי יִּכ .ם

 דנײרֿפ ַא םִענייז חב לא

 : 5 הש

 ,(+ ןעמיה םּוצ היפ א רָאנ ןוא רמשל המהב לכו
 ג: * + י* } כה

 ,ןַעּברָאטשָעג זיא םִע ןוא תמו

 רַבׁשִנ וא
 הבשנ וא

 : האר ₪

 הָוהְי תַעְבְש -י
 ה יהת

 םֶהיֵנֹׁש ןיֵּב |
 ,םיֹוא טינ רע טָאה ּוצ  ןדי חלש אל םא

 דנַאה ןייז טק כערטׂשעג / + + |
 ןייז ןופ ןעגעמרעֿפ םּוצ = ּוהָעִר תַכאְלַמּב
 / דניירפ 5 0
 סע לָאז המריוו ןייז ןּוא ויִלַעְּב חקלו

 ;םֶּלַׁשְי אלו
 בָנָּגי בנָּג םִאְו .אי

 ,ןערָאװענ ןַעכָארּבּוצ רֶעדָא

 ,ןערָאװעג ןעגנַאֿפעג רֶערָא

 ;( טינ טהְעּו רָענייק

 טָאג רָאֿפ רואווש ַא -י

 ןייז לָאז

 , ןעדייּב ןָעשיווצ

 0 עמהָענּוצ
 עלא ב טינלָאז רֶענַעי ןּוא

 =  טָעװ סֶע ּביֹוא ןּוא אי
 ' ןֶערֶעװ עב

 יי \ מע

 ויִלָעְבְל בלשי

 ףרטי ףרט םִא .בי

 רק והטוב
 85 :םלשי אל הפרטה

 םהיִא ןיֿפ
 .הטריוו ןייז ןעלה ָאצעּ רַעלָאז

 םָעוו םִע ּביֹוא ןּוא .בי
 ,ןַערֶעו ןעסירּוצ

 םלא ןעגנ יירּב םִע רֶע לָאז

 רע טָעוװ ענעסירוצ ר
 .ןעלהָאצַעּב םינ

 טעו רענייַא ןֶעוו ןּוא ,גי

 . ןעייל (םָאװ)
 דניירפ א םָענייז

 שיא לאש 5 יב .*

 והער בעמ
 ןעכָארּבוצ זיא םָע רבשנו

 .תודע ןייק ָאטינ זיא םִע (5 .טלהָאצַעג רַאֿפ (1
 .ךַאז ַענַעּברָארר ןעֿפ יד רָעדֶא ,העּובש יד (3

 לקשי ףסּכ !

 בבש לָּב חי |
 םע \

 ! תַמּוי תומ |

 םיִהלֲאָל חבז .טי /

 וצל אלו |
 - ראג

 71 .בכ ,םיטפשמ ,תומש

 8 א ,ןַעּברָאטשעג רָעדֶא תמ וא

 וִּע ןיִא ויָלָעְּב
 םָלְַׁי םֶלש
 ומע ויִלָעַּב םִא .די

 םֶלַׁשְי אל
 אה ריכש םא

 ;ֹורֵכׂשֹּב אַּב

 טימ ָאטינ זיִא הטריוו רעד
 ,םהיא |
 .ןֶעלהָאצַעּב רֶע זומ

 .םהיֵא טימהטריוו רֶעדזיִא .די

 . ןַעלהָאצעּב טינ רֶע ףרַאד

 , ןַעגנּורֲעג זיִא םָאר ּביֹוא

 ןייז ןיִא ןיירא סֶע טמּוק
 .טלהָאצעג :

 רע רענייֵא ןֶעוו ןוא .וט שיא התפי יכו .וט
 1 ןעדער נייא ' צח זנב

 הָלּותַּב

 ֶׂשְרא אל רֶׁשֲא
 מע בֵכׁשי
 ול הָנההמִירְֹמ

 , לעדיימ א

 (?טּבָאלרעֿפ טינ זיא עבלעוו

 ייב ןעגעיל טָעװ רע ןּוא
 רהיא

 ךיז רַאֿפ (*ןעפייק יז רֶע לָאז

 .יֹורֿפ ַא רַאֿפ | :הֵׁשֹאְל

 עלו שי 2 טעוו רַעמָאֿפ רהיא ביוא .ט | ]אמי ןאָה םִא מ
 + ןיד

 ,םהיִא רַאֿפ ןֶעּבֲעגּבָא יז ול ּהתתל
 וכל"

 .ןַעּבֲעל ןעעזָאל : היחת טינ ּומסלָאז ןיִרָעּביֹוצ א "| אל הפשכמ זי = דיימ 2 - דדד י ןופ ּבָאג רעד ךָאנ + תלּותּבה רַחֹמַּכ ! רַעּבליז 1 | ןעגָעווּבָא (רהיֵא) רֶע לָאז
 טגעיל סָאװ רָערֲעי .תי

 הי ,היֿפ א ייב המהב
 .ןַערָעװ טיֹומֲעג לָאז

 ּוצ טרָעֿפּפָא םַע רָעוו .שי
 רעמעג יר

 , ןֶערָעו טגיליטרַעֿפ לָאז םרחי
-- 

 גרעוו) ןײלַא טָאג וצ רונ ;דַבְל הָוהיִליִּתלִּ
 (טרעֿפּפָאעג

 וטסלָאז גנילדמערֿפ ַא ןוא .ב
 ,(* ןעקניירק טינ

 טינ םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא
 , ןעקירד

 ןרנ לָאז רע 65 .ש'סנק'רָעֿפ (" .ןַערהיֿפרָעֿפ (1
 .רעטרָעוװ טימ (* .םילקש 50 (+ .ןייז שדקמ ,ןַעּבֶעג

 הנות אל רֶגְו .כ
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 םתייה םירג יִּכ

 :םירצמ ץֶראּב
 הנמלא לָּ .אכ

 גש }=

 : ןונעת אל
 הֵּנַעְת הּנַע םֶא .בכ

 , ןֶעקירדַעּב ותא

 ,רימ ּוצ ילא ןָעיירש טַעוו רֶע ּביֹוא יא קעצִי קעצ םא יִּכ

 ! םותיו

 .דימלתהו הרומה תרות

 רהיִא םייז עדמָערֿפ םּורָאװ

 .םירצמ דנַאל ןיִא

 עזייוו ןייק ןוא עוומ'וו ןייק .אכ

 .(: ןעקירדַעּב טינ רהיֵא טלָאז

 םהיִא טסָעװ ּוד ביוא .בכ

 : ותקעצ
 יפא הָרָחְו .גכ

 םֶכְתֶא יתרה
 ברחכ

 םֶכיִשנ ויה
 תֹונָמְלַא :

+ 

 : ; םימו / תי םכינבו

 ןערעה ךיִא לַעוו

 . יירשֲעג ןייז

 ןֶענֶערּב טעו ןרָאצ ןיימ ןּוא .גכ

 ןֶעגָאלשרַעד ךייַא לָעו ךיִא ןּוא

 .דרָעווש םָעד טימ

 ןעלעװ ןֶעיֹורֿפ ַערֶעייֵא ןוא
 ןע טי ןייז

 .ןעזייוו רעדניק ַערֶעייַא ןּוא

 ןעייל טסֶעװ ּוד ןעוו רגל "מכ םִא .דכ

 מע תֶא
 ףמע ינעה תא

 ול הָיְהִת אל

 הֶׁשֹנְּ

 קלָאֿפ ןיימ רַעּבליז

 ,ריד ייַּב ןַעמירָא םַעד

 םהיא ןֶעגֶעג ןייז טינ ּוטסלָאז

 ,(?ררעהדלוש ַא יוו

 ןעגעלֿפױורַא םינ טלָאז רהיא וילע ןימישת אל

 יש
 םהיֵא ףיוא

 . (* ןעזניצ

 ןעמהָענ טסָעװ ּוד ביוא = לפחתו לבח םא .הכ

 ףעְר תַמְלַׂש
 שמשה אב דע
 : ול ונבישת

 | התּוסכ איה יִּכ .וכ

 (+דנַאֿפּפ ַא
 ,דניורפ ןייד ןופ דויל ?ק םָאד

 .גנַאגרַעטנּוא;ןוז זיב

 קירּוצ סָאד םהיִא ּוטסלָאז
 .ןֶעּבַעגבָא

 ןייז זיא םָאד םּורָאװ .וכ

 ,גנוקעדעב עגיצנייַא | הבל

 .ןַעגינייּפ (1
 .ןוכשמ ַא (

 .טנַעצָארּפ (* .רַענהָאמ א (=

 ומ

% 

 .בב ,םיטפשמ ,תומש

 ףיוא דיילק ןייז זיִא סָאד ועל ותְלמש 'אוה
 בייל ןייז

 ? ןעגעיל רֶע לָאז סָאװ ןיא בש ֵַּּב

 ןעיירש םָעוו רֶע ןַעװ ןוא ילא קעצי יִּכ הֶיְהְו
 , רימ ּוצ

 ,ןערעה ךיא לָעוו יתעמשו
 עב ַא ןיב ָךיִא םורָאװ ! ינא ןונח יִּב

 ,רָעגירַאנג זו ? - 7
 | .יעיבר

 טינ וטסלָאז רעטכיר .וכ| = אל םיִחלֶא .וב
 , ןעטליש !ללקת
:7 

 קלָאֿפ ןיידןיִא טשריֿפַא וא | ךמעב אישנו

 .ןָעכולֿפ טינ ּוטסלָאז : ראָת אל

 עלעיֿפ;עריירטעג ןייד .חכ ףתאלמ .חכ

 טֿפַא:טבורֿפ ןייד ןּוא ףעמדו

 ; ((ןעמַאזרַעֿפ טינ ּוטסלָאז רחאת אל

 ןּופ םָענֲערָאּבעגטשרַע םָעד ָךיִנְּב רוכב
 ןהיז = ₪0 י
 מ ןַעּבַענּבָא ּוטסלָאז .יל ןתת

 ךיֹוא ןָאהט ּוטסלָאז יֹזַא ש< = השעת ןּכ .טכ

 ,ףָאש ןייד םימ ,םּכָא ןיידטימ = הנאצל ָךרׂשל |

 מ עו  םיִמָי תַעבְׁש
 ,רֶעמומ ןייז טימ ןייז רֶע לָאז ֹוּמִא םע היהי

 גָאט ןעמכַא ן'ֿפיֹוא ינימשה םויּב

 .רימ ןֶעּבעגּבָא םהיא וטסלָאז : יל ונחת

 | כ ישנאו רֶענעמ עגילייה ןּוא ,ל שרק ישנאו .ל
 כ ,רימ יב ןייז רהיא טלָאז יל ןויהת
 ,שײלֿפ ןּוא רשבו

6 + 

 מ הש ,ענעסירוצ דלֲעֿפ ןיא | הפרט הֶדָׂשַּב
 ,ןַעסֶע טינ רהיא טלָאז ולכאת אל

 { -| יל

 רהיא טלָאז דנּוה םָעד רַאֿפ | ןוכיִל שת בֵֶּבַל

 - ןעֿפרַאװסיֹורַא סֶע | ; ןתא

 .המורת ןּוא םירוכב ןֶעּבַעַנ ּוצ (:



 .דימלתהו הרומה תרות

 .גכ
 ןעמהָעננָא טינ טסלָאז וד .א עמש אשת אל .א

 ,טכירֲעּב ןעשלַאֿפ א - !אוָש

 הד תֶשָת ל
 | עֶׁשֶר שש
 : םמח דע תיִהְל

 היהַת אל ב

 תַערְ ביבר ירחא

 דנַאה ןייד ןָטּבָעַג טינ טסלָאז

 ,ןעטכעלש א ּוצ

 ןוֿפ עגייצ א ןייז וצ םּוא
 .טַאהמ:דלַאװעג

 ןייז םינ טסלָאז ּוד ב

 וצ טייהרהֲעמ רעד םימ
 ,סטכֲעלש

 ןערעֿפטנע טינ טסלָאז ּוד ןּוא בר לע הנעת אֹלְו
 ,ךַאז;מיירטש ַא ןיִא סה

 רעד ךָאנ ךיז ןעגיינוצ םּוא םיבר ירחא תטנל
 ,טייהרהעמ וי יי
 ; תטהל
 לדו .

 : ובירּב רדהת אל

 .(כָער סָאד) ןעמירק ּוצ ףיוא

 ןעמירָא'נַא ןוא .ג

 ןיִא ןָעניושָעּב טינ וטסלָאז
 .ךאשמיירמש ןייז

 ' ןַעֿפערט טסעװ ּוד ןָעוו .ד עגפת יב .ד

 - סדנייפ ןייד לרמח ואךביארוש
 לז ייֵז - :7 .

 4 ,גידנעריַאמורַא העת

 ןערהָעקקירּוצ םהיֵא ּוטסלָאז ; ןל וּנביִׁשְּת בשה
 .םהיא ּוצ

 ןהעז טסעװ ּוד ןָעוו .ה הָארְת יב -

 לַעוָע סרנייֿפ ןייד אנש רומח

 ,טסַאל ןייז רָעטנוא טגעיל ֹואַּׂשַמ תחת ץבר

 ךיז (* ןֶעגָאזּבָא ןַעד ּוטסָעוו תלַדָחְו
 ןעדַאלסיֹוא ןַעֿפלַעה ןּו ול בזעמ

 : ומע בזעת בזע
 .םהיא טימ י :

 .ישימח

 הטת אל 3

 ךניִבֲא .טפשמ

 ןעמירק םינ טסלָאז ּוד .ו

 . ןייד ןיֿפ טכַער סָאד

 .ךַאז?טיירטש ןייז ןיִא : ובירּב

 ךאז:ןיל א ןופ 3 = רקש רבדמ ו

 ,םייוו ןייז ּוטסלָאז קחרת

 .ןֶערַעהֿפיוא (5 .ןְעננֲעגַעּב (

 דו ר יורי
 םיִמִי תֶׂשֵׁש .בי |

 ףישעמ הֶׂשֲעַּת

 .גב ,םיטפשמ ,תומש

 קידצו יק

 גרהת לא

 :עעְרקיִּדְצַאאליִּכ |
 חקַת אל דַחֹׁשְו .ח

 דַחְּׂשַה יִּכ
 םיחקפ רוע |
 ירבד ףלסיו |

 : םיקידצ
 ץֶחְלִת אל רנו .מ

 םָּתְעַדְי םֶּתַאְו

 ֶגַה ׁשֶפָנ תֶא
 םֶיֲה םיִרָניִּב
 :םירצמ ץֶרָאְּ
 יש ששו - (
 ךצרַא תֶא ערזת |

 ּתְַמָאְו
 ;הָתַאּובְּת תא

 תָעיִבׁשַהְו .אי
 מנשה
 ּהָתְשַמְנ

 ולאו
 .+ םהיא

 מע יִניִבֲא | ןַערַאלסיֹוא ןַעֿפלעה טזומ ּוד
 םרתיו |

 דשה תִיַח לכאת |

| 

11 * 

 ו השעת ן |

 .טֿפנוקנייַא (!
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 ןוא ןענידלּושנּוא'נַא ןּוא
 ןטמבערעג א

 ,ןעגניירּבמּוא טינ ּומסלָאז

 ?עג טינ לָעװ ךיִא םּורָאװ
 .ןעגידלוש םָעד ןַעזָאל טכָער
 גנּוכֲעטשַעּב ןייק ןּוא .ח

 ,ןעמהָענ טינ וטסלָאז
 גנּוכְעטשעב יד םּורָאװ

 ןעגידנעהעז םעד דנילּב טכַאמ

 רֶעטרֶעוװ יד טמירקרֶעֿפ ןּוא
 .ַעטבערֲעג יד ןופ

 ּומסלָאז גנילדמערֿפ א ןּוא .ט
 ,ןעקירד טינ

 ךָאד טסייוו רהיא ןָעד

 ןוֿפ רנַאטשוצ; ןעלֶעעו םָעד
 , גנילדמערֿפ

 רהיא טייז רוע םּורָאװ
 . םירצמ דנַאל ןיִא ןֶעווַעג

 רהָאי םּכֲעַז ןוא .י

 דרֲע ןייד ןֶעייֵזֲעּב וטסלָאז

 ןעלמַאזרַעֿפ ןוא

 .(?ץריירטעג ערהיא

 ןעמעּבעיז םעד ףיֹוא רֶעּבֶא יאי

 ,ןָעזָאלּבָא יז ּוטסלָאז

 , ןעזָאלרעֿפ יז טסלָאז ּוד ןּוא

 - (?ןוֿפרַעד) ןַעלָאז םָע ןּוא
 עמ

 ,קלָאֿפ ןייד ןוֿפ עמירָא יד

 , ייזןופ טּביילּב סע סָאװ ,ןּוא

 ;רעיהט דלעֿפסָאד ןעסַעטָעװ ה

 ןָאהמ (ךיוא) ּומסלָאז יוזא

 טימ ,ןָעטרָאגנייוו ןייד םימ
 .םיֹוּבלייֵא ןייד |

 געט סּכַעְז .בי

 טײּברַא ענייד ןָאהמ ּומסלָאז

 .סּכואוועגטסּבלַעז יד ןּוֿפ (ל
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 גָאמ ןעטּבעיז ןיִא ןוא - יעיבשח םויבו

 ,ןעהור ּוטסלָאז תֹּבְׁשּת
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 חּונָי ןַעַמְל
 ףרטחו ףרוש
 שפע
 רו ָךְתָמֲא ןּ
 | לבבו גי
 יתרמָא רֶׁשא

 םכיֵלֲא
 ,גיטכיורָאֿפ ןייז רהיא טלָאז

 ןעהּור לָאז סָע םּוא

 ,לָעזְע ןייד ןוא םֹּכָא ןייד

 ןֶעהּורּבָא ךיז לָאז םָע ןוא

 טסנעיר ןייד ןּוֿפ ןהּוז רֶעד
 .גנילרמצ ערֿפ רער ןּוא

 ,םָעלַא ןיא !ּוא .גי

 , טגָאזַעג ְךייַא ּבָאה ךיִא סָאװ

 ורמשת |

 ערמערפ ןופ ןעמָאנ םעד ןוא םיִרֲחֲא םיִלֶאש
 רַעמְעג

 ,ןענהָאמרָעד טינ רהיִא טלָאז וריִּכְַת אל

 לָאז סע ; ךיפ לע עמֶשי אל
 םילגר שלש .רי

 |:הָנְָּב יל גחַת
 גָאטרָעְייִּפ תֹוצמ םָעד .יט תוצמח נח תא .וט

 דמָשַת
 םיִמָי תַעְבִׁש
 תוצמ לכאת

 ןערֶעוװ טרָעהַעג םינ
 .ליומ ןייד ('ןּופ

 רהָאי ןיא לָאֵמ יירד .די
 .ןרֲעיײֿפ רימ ּוטסלָאז

 ; ןֶעטכַאּבָאעּב וטסלָאז

 געט ןעבעיז

 ,תֹוצמ ןַעסֶע ּוטסלָאז

 איֵבָת

 ְךתיִִצ רֶׁשֲַּ
 רומל

 יִבָָה ׁשֶרֶח
 תאצי וב יִּכ

 - ירצּמִמ
 :םקיריִנְפּאָרְיאלְ

 ,ןעלהָאֿפָעּב ריר ּבָאה ךיִא יוו

 טייצ רעטמיטשעּב רָעד וצ

 ,טַאנָאמ?סגנילהירֿפ ןוֿפ

 ּומזיּב םהיא ןיִא םּורָאװ
 ןעגנַאגעגסיֹורַא \
 ; םירצמ ןוֿפ
 ןערעוו ןהו גטי זמ ןּוא
 .ןעגיריילטימטכיזע ןײמ רָאֿפ
 גָאטרעײֿ םָעד ןּוא .ּומ

 ןעריינש ןוֿפ
 טכּורֿפ עגיטייצ טשרֶע יד

 ,טײּברַא ענייר ןפ
 ,דלָעֿפ ןיִא ןעייזטס

 ריצק פה חו .זמ

 יש יִרוכְּב
 הָָּׂשַּבעַוּת רֶׁשֲא
 ןוא מָה נה

 .ףיֹוא )1

 עו ּוד סָאװ

 רעד ןופ גָאטרעײֿפ םעד

 גנּולמַאזנייַא

 ךאיבהלו !

 .גכ ,םיטפשמ ,תומש

 רהָאי 0 גנַאגסיוא םייב הָנָשַה תאָצּב

 טסלָעמַאזרַעֿפ ּוד ןֶעוו 7 סאב

 עטכירֿפ:טײברַא ענייד ףישעמ תא

 .רלֲעֿפ ןיֿפ : הדשה ןמ

 םימעפ שלש .זי

 הנשב == |
 .רכז לכ הארי
 ;הָוהיְןדֲאהיִנְּפתִא

 הבת אל .חי

 ץמֲח לע
 יִחְבִז םַּד

 לי אל
 יח בֶלח |

 ;רֶקּב דע

 תישאר .טי

 ףתמדא יִרּוכְּב

 רהָאי ןיִא להָאמ יירד זי

 רֶעדֲעי ןייד ןַעניישרֶע לָאז
 ןַאמ רַענַעטּפַאװרַעד

 .טָאג ןופ טכיזֲעגנַא םער רָאֿפ

 ןרָעֿפּפָא טינ טסלָאז ור .חי

 עמרֶעיֹוזַעג ייב

 (חספ) ןיימ ןוֿפ טּולּב סָאד
 , רֲעֿפּפָא

 ?רַעּביִא טינ לָאז םָע ןּוא
 ןעגיטכענ

 רעֿפּפָא ןיימ ןופ סטָעֿפ סָאר
 .הירֿפרער ןיִא זי

 (:ץטסֶעַּב יד .טי

 . ןייד ןוֿפ עגיטייצטשרע יד ןופ
 (?רנַאל

 ןעגניירּב וטסלָאז

 א צי = ךיהלא הָוהְי תיֵּב

 לֵּׁשַבְת אל
 יג

 .טָאג ןייד טָאג ןוֿפ זיֹוה סָאד ןיִא

 טסלָאז ּוד

 עלענעיצ א

  זַעכָאק טינ

 .ךלימ רֶעמּומ ןייז ןיִא : מא בלחּב

 .י ש ש

 ,הָעז .ב הנה כ

 לַעְגְנְע ןיימ קיש ךיא .ךאלמ חלש יִכנַא

 ףינפל
 ךרדב ָךְרֶמְׁשְל

 ,ריד רָאֿפ

 גַעוו ןיא ןעטיה ּוצ ךיד םּוא

 ןעגניירפוצניירא ךיד ןּוא

 ,טרָא םָער ןיִא םוקמה לא

 . םיירנָעגוצ ּבָאה ךיִא סָצוו : יתנכה רֶׁשֹא

 .דרָע ןייד 65 .ַעטשרֶע יד (1
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 וינָפִמ רֶמָּׁשִה .אב
 ולקִּב עַמְׁשּו
 וב רּמַּת לַא
 אשי אל יכ

 םֶכֵעְׁשִפְל
 וש יִּ

 םהֹיִא רָאֿפ ךיז עמיה .אכ

 ,עמיטש ןייז רעה ןּוא

 .טינ םהיא טסלָאז ּוד
 ,ןעגיטסנעּפשרעריוװ

 ןעהייצרעפ טינ טָעוו רֶע ןעד

 ,ןַעכַערּברַעֿפ ןייר

 ןיא זיִא ןעמָאנ ןיימ םּורָאװ
 .םהיֵא | זש ׂ

 יז 5 !

 טסעװ ּוד ביוא ןעד בב | מש םִא יִכ .בכ

 ןערָעהוצ עַמְׁשִּ
 עמיטש ןייז =! ולקב

 ןָאהמ טסָעװ ּוד :ןוא תישעו
 + ן5 ד:

 רֵּבַרֲא רשא לב
 ףיביא תא תביאו |

 : ךיְרְרצ תֶא יתרו

 ,ןֶערָער לָעו ְךיִא סָאװ סָעלַא

 ,רָעסַאה ענייר|עסַאה ךיִאלָעוו

 - ןעגניירדַעּב לָעװ ךיא ןוא ;
 .רעגנוורד ענייד

 - סאלמ לו יִכ יכאלמ ךלי יִּכ גב טעו לֶעגנֶע ןיימ םּורָאװ .גכ

 ריד רָאֿפ 7

 ?נײרַא ךיד טָעוװ רֶע ןּוא
 ןעגניירב הכרח ו א שו]

 ,יתח ןוא ירמא םָעד ּוצ יִּתְחַהְ מָה לא

 ינענְכהְו יזרפהו
 יפוביהו יוחה

  ,יינענפ ןוא יזירפ

 , יסּובי ןּוא יוח

 ('םהיִא לָעװ ךיִא ןּוא ויּתדְַכְִ
 .ןעגיליטרָעֿפ :
 ןעקוּב ב טיִנ ךיז טסלָאז ּוד .דכ הְַַָּׁשִת אל .דכ

 ,רָעַמְטג ערָעייז וצ םהיהלאל

 ,ןענעיד טינ יז טסלָאז ּוד ןּוא םֶדבָעָה אלו

 ןעכַאמ טינ טסלָאז ּוד ןּוא השעת אלו

 םֶהיֵׂשֵעַמְּכ

 םֶמרַהְּת םֶרָה יִּכ
 רֵבַשְּ רֵַׁשְ

 ֶּתְדַבֲעְו .הכ

 ,קרַעװ ַערֶעייֵז יו

 יז טסלָאז ּוד ןרָעדנוז
 ,ןערעטשּוצ

 ןעכערּבוצ טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעלייזשקנַער נרי
 ןענעיד טלָאז רהיא ןּוא .הכ

 .ןֶעדֶעי 6

 ףֶמְחַל תֶא ּךַרְּו

 78 | .גכ ,םיטפשמ ,תומש

 ,טָאג רֶעייֵא טָאג םכיהלא הָוהי תֶא

 ןייד ןַעשנַעּב טָעוו רֶע ןּוא
 טיֹורּב

 ְךיִמיֵמ תֶאְו

 הָלֲחַמ יִתֹרִסַהַו
 יףָבָרְקִכ

 , רַעסַאװ ןייד ןּוא

 ןָאהטּבָא לָעװ ךיִא ןּוא
 ןַעטיײהקנַארק

 .ריד ןַעשיװצ ןוֿפ

 .יעיבש

 הָיְהִת אל .וכ

 הרקעו הָלְּבַשמ

 ןייז טינ םָעוװ סֶע .ּונ
 ןוא (! ןירָערָאּבעגלהַעֿפ א

 ערַאּבטכּורֿפנּוא ַא
 ; רנַאל ןייד ןיִא הצראּב
 | | הש ןח:

 געט ַע =. בלמ יה געט ענייר ןופ להָאצ יד = ךימי רפסמ תא

 .ליֿפ ןַעכַאמ ךיִא לָעו : אלמא

 יִתַמיֵא תֶא זמ

 ךנַפְל חַּלַׁשַא
 ןעלמוטוצ לע ךיא ןוא םעה לכתא יתפהו
 ,קלָאֿפ עצנַאג סָאד צצ צר רצ זה דג
 ומסָעוו ּוד ןעכלֶעוו ןעשיוצ םהּב אֹבּת רשא
 גלר ט א ד]

 קַערש ןיימ זמ

 ,ריד רָאֿפ ןעקיש ךיִא לַעוו

 ,ןעמוק == = |
 (*ןַערהֲעקמּוא לָעװ ךיִא ןּוא יִּתִתִני

 ריד ּוצ דנייפ ענייד ָעְלַא ְךיֶלֵאָךיִביֹא לַּכ תֶא

 . ןֶעקַאנ (ן'טימ) : ףרע

 יתְחְלשְו .חכ
 ָעְרִצַה תֶא
 ל
 יוחַה תֶא הש
 יִנענּכַה תֶא
 יִתְחַה תַאְ
 ל
 ןנשרנא אל .טכ

 ו -
 תֶחֶא הָנָשְּב

 ןעקיש לָעװ ךיא ןּוא :חכ
 (*עסינרָאה יד

 ,ריד רָאֿפ

 ןעביירטסיורא םָעוו יז ןּוא
 .יוח םַעד

 | ינענפ םָעד

 יתח םָעד ןּוא

 .ריד רָאֿפ

 טינ םהיא לָעװ ךיא .טכ
 ןעביירטסיורַא \
 ריד רָאֿפ
 ,רהָאי ןייִא יא

 .טייצ רעד רָאֿפ טרָאּבֲעג סָאװ (1 =

 .געילֿפ טרַא'נַא (+
 .ןֶעּבעג (
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 ֶרֶאָה היְהִּת ןפ
 המָמְש
 לע הב
 : הרשה תיח

 טעמ טעְמ .ל
 פִיר
 ה רָׂשֲא דַע
 = ןֶעּברֶע טסָעװ ּוד ןוא :ץְרֶאָה תא לח

 ןעכַאמ לָעװ ךיא ןּוא .אל לב תֶאיִּתַׁשְ אל
 ץינערג ןייד

 ןיז םינ ג לָאז דנַאל סָאד םּוא

 8 ,טסיוו

 ךיז לָאז ךיד ןַענָעְג ןיא
 ןערהעמרעֿפ (טינ)

 .רעיהט:דלָעֿפ סאד

 זייוװכַעלסיּב -ל

 ?םיֹורַא םהיִא ךיִא לָעוו
 , ריד רָאֿפ ןעביירט

 ןערעוו טסעוו ּוד זיב
 רַאּבטבורֿפ

 רַעעמֿפליש ןיֿפ פוס םימ

 םיתשלפ ןּופ רָעָעִמ סעד זיּב םיִּתְׂשִלִּפ םִי דעו

 ויּב עטסיװ רעד ןופ ןוא רהנה דע רבדממו
 ,(תרפ) ךיימ םּוצ לה = א } 9 5
 ןעבְעגְבָא לו . םּורָאװ  םֶכְדיִּב ןֵּתֶא יִּכ

 דנַאה רֶעייַא ןיִא
 ,דנַאלםָעד ןוֿפ רַעניֹואװנייַא יד ץראה יבשי תא

 'ןד +

 :םיורַא יז טסַעװ ּוד ןּוא : ךינפמ ןמתשרנו

 .ריד רָאֿפ ןָעְּביירט ןאש < ןפ כן היי

 ןעסעילש טינ טסלָאז וד בל תֹרכת אל .בל
 ערֶעייז טימ ןוא יז םימ  םֶהיֵהלאֵלְו םֶהָל

 רעמענ |
 - .דנּוּב ןייק : תיִרְּב

 ןָעניואוו טינ ןעלָאז ייז .גל ובשי אל .גל
 ,ךימ ןעגעג ןעגידניז ךיד ?  ףתא וא'טחי ןפ ןנכאמ טינ ןַעְלֶאז יז םּוא ,,י ,דנַאל ןייד ןיא ךצראּב

 ןענעיד טסלָאז ּוד סָאד רבעת יִּכ
 ,רֶעטְעג רע םֶהיֵהֹלֶא תֶא
 ריד רַאֿפ ןייז לָאז סָאד םּוא ל היהי :
 .('קירטשלַאפ ַא : : שקומל

 .דכ
 רֶע טָאה ן'השמ וצ ןּוא .א רמא השמ לאו א

 : טָאזַעג , 1
 הָוהְ לא הלע

 ןרהאו הֵּתַא

 ,טָאג ּוצ ףיֹורַא הָעג

 ,ןרהַא ןּוא ּוד

 .גנילכיורטש ,ץָענ ַא (1

 עב |

 דָחֶא לק |

 .דכ ,גב ,םימפשמ ,תומש

 אּוהיבַא ןּוא בדנ אּוהיִבֲאְו בֶדַנ

 גיצּבעיז ןּוא

 ,לָארשי ןוֿפ עטסעמלע יד ןופ לארלי ינקזמ
 םֶתיֵַּתְׁשִהְו

 ; קחרמ

 ודבלהשמ שנו ב
 | הָוהְי לא

 וׁשְגי אל םֶהְ
 ;וִּע ּולֲעַי אלסֶעַהְו

 השמ אביו .ג

 םָעָל רפי
 הוה יִרְְדלָּכ תֶא
 םיִָפָשַּמַהלָּב ֶאְ
 ָעָ לכ ןעָיו

 ןעקּוּב ךיז טלָאז רהיֵא ןּוא
 .ןעמייוו ןוֿפ

 ןהָעג ּוצ לָאז ןיילַא השמ ןּוא .ב

 ,טָאג ּוצ

 ,ןהָעגּוצ טינ ןעלָאז ייז רֶעּבֶא

 טינ לָאז קלָאֿפ סגד ןּוא
 .םהיִא טימ ןהָענֿפיֹורַא

 ןעמוקַעג זיא השמ ןּוא .ג

 טלהעצרעד טָאה רֶע ןּוא
 קלָאֿפ םעד

 טָאג ןוֿפ רֲעמרָעװ ַעלַא

 , ןֶעטכער עלא ןּוא
 טָאה קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא

 מרעֿפטנַעַעג
 עמיטש ןייֵא טימ

 ןרמאיו

 רבה לָ
 הוהי רֵּבִּד רֶׁשֲא

 ;טגָאזֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ,רֲעטרַעװ עלא

 ,טדֲערעג טָאה טָאג סָאװ

 .ןָאהמ רימ ןָעלֶעוו

 הָׁשֹמ בהכוו . .ד

 הָוהְי יִרְבְד ל תא

 רק םָּכָשיו

 ןָעבעירשרָעַּפ טָאה השמ ןּוא .ד

 ,טָאג ןּוֿפ רֶעמרָעװ עלא

 ןענַאטשעגֿפױֹוא זיִא רֶע ןּוא
 הירֿפ;רָעד ןיא

 טיֹוּבֲעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא ַחּבזִמ ןביו |
 רַאמלַא'נא

 נרַאּב ןרעטנּוא רהה תחת
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 הרשע םיתש\ |
 ןעלייזיקנער ףלָעווצ ןּוא טי? שה סב

 .והֵבֵצַמ |

 ןעמַאטש ףלעווצ יד ךָאנ ימבש רֵׂשָע םיִנְׁשְל |
 .לָארשי ןוֿפ : |: לארשי |

 טקישָעג טָאה רֶע ןּוא .ה | .חלשלו .ה |

 יד ןּוֿפ ןַעּבַאק יד| = "נב יִרָענ תֶא |
 ,לָארשי רָעדניק לארי
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 טכַארּבעגֿפױא ןעּבָאהיײז ןּוא תלע ולעיו
 רַעֿפּפָאײץנַאג א לעד
 טכַאלשעג ןַעּבָאה יז ןּוא ּוחְּבזִי

 י | חל
 רָאֿפ רַעֿפּפָא;סנַערעירֿפ סלַא | = םיִמָל ש םיִחָבו

 טָאג הֹוהיִל
 .ןעסָּא ;םיִרֵּפ
 ןעמּונעג טָאה השמ ןוא רו השמ חקיו -ו

 טּולּב סָאד ןוֿפ טֿפלַעה ןייַא םּדִה יצח

 ?נײרַא סע טָאה רֶע ןא  תַננֲאַּב םשיו
 ,ןעקַעּב ןיא ןָעסָאנַעג ;ד-ד 77+
 טּולּב סָאד ןוֿפ טֿפלעה ןייא ןּוא םָּדִח יצחו

 ןֿפיֹוא טצירּפשעג רֶע טָאה
 . רַאמלַא

 ןעמונעג טָאה רֶע ןּוא -ו
 ךּוּב:סֶעדנּוּב סָאד

 ןיִא ןֶעועלעג טָאה רֶע ןּוא
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ךרָאהעג

 : טגָאועג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 טָאה טָאג סָאװ ,םָעלַא
 ,טרֶערֶעג

 ןּוא ןָאהמ רימ ןֶעלַעו
 .ןערעהק 28 |

 ןעמּונַעג טָאה השמ ןּוא .ח

 ;ַחּבְִּמַה לַע קרז

 תיִרְּבַה רפסחקיו .ז

 םָעָה ינזֲאַּב אָרְקִיו

 די 7 .ורמאיו

 הָוהְי רֵּבְ רֶׁשֲא ָלּכ

 הָשֹמ קו ח .ח

 טּולב סָאד םָּדַה תֶא

 טצירּפשַעּב טָאה רֶע ןוא םעה לע קרזיו
 קלָאֿפ םָאד ףיֹוא ןת% 7- ךוח
 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 תירבה םַּד הֵּנִה

 הוי תַּכ רֶׁשֲא
 םֶכַּמִע -

 םיִרְבְּדַה לָּב לַע

 ;הָלֵאָה

 ןרָהַאוהְׁשֹמלַעיַװט

 אּוהיִבאַו בֶדנ

 ינקזמ םיִעְבִׁשְו

 | ;לֵאָרְׂשִי === =
 = וארו י

 ,דנוּב ןופ טּולּב סָאד זיִא סָאד

 ןעמָאלשַעג טָאה טָאג סָאװ
 ךייַא םימ

 .רעטרָעװ ַעלַא ץזיד ףוא)

 28ֹורַא זיא השמ ןּוא .ט
 ,ןרהַא םימ ןעגנַאגעג

 אּוהיבַא ןּוא בדנ

 כל יד ןופ גיצעּביז ןּוא
 ;רשי ןוֿפ

 ןהָעזֲעג יי: ייז ןּוא -י
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 רַמֲאמיִנקזַהלֶאְו הי |

 נב יִליִצֲא לֶאְו .אי |

 7 .רכ ,םיטפשמ | ,תומש

 סיֿפ ענייז רעטנוא ןּוא וילגר תחתו

 הֶשָעַמְּכ
 .ריִפַסַה תַנְבָל
 םימשה םַצעְכ

 גנומײּברַאסיוַאנַא יוו זיא

 (6 לָעְגיצ<ריִפפַאס ַא ןוֿפ

 טסּבלעז לָעמיה רעד יװ ןּוא

 | .םייקנייר ןיִא

 :רָעסיוא יד (?ףיֹוא ןּוא .אי
 רעדניק יד ןופ עטלהעו

 לָארשי ֵאָרְִ
 טקערטשעגסיֹוא טינ רֶע טָאה ודי חלש אל

 ;דנאה ןייז
 ,טָאג ןהָעזֲעג ןַעּבָאה ייז ןּוא םיהלָאה תֶא ּוזחיו

 ןעסעגעג ןַעּבָאה יז וא | :ותשיו ולכאיו
 .ןעקנורטעג ןּוא | |

 טגָאזעג טָאה טָאנ ןוא .גי הוהְי רֶמאֹּיַו .בי
 : ץהשמ ּוצ | השמ לֶא

 ןֿפוא רימ וצ ףיורא הָעג הרהה ולא הָלֵע
 גרַאּב

 םש הָיְהְ

 בֶל הָנְתִאְ
 ןְבָאָה תֹחְל תֶא
 ָוצַּמַהְו הָרֹּתַהְ
 יִּתְבַָּברֶׁשֲ
 .:םתרוהל

 השמ םֶקיַו .

 ותרשמ עשוהיו

 השמ 5 עיו

 ;םיִהלֲאה רַה לא

 ,טרָאד ייז ןּוא

 ןַעּבֶעג ריד לָעוװ ךיִא ןּוא

 ןעלֿפַאמ ענרענייטש יד

 סָאד ןּוא ערהָעל יד ןּוא
 ,טָאּבַעג

 ןעּבעירשַעגנָא ּבָאה ךיִא סָאװ

 .ןענרהעל:ּוצ ייז םּוא

 28וא זיִא השמ ןּוא .גי
 ןענַאמשַעג

 ,עשֹוהי רענעידֶעּב ןייז טימ

 ןעגנַאגַעגֿפיױֹורַא זיא חשמ ןוא

 .גרַאּב םָעמָאג ףיוא

 עמסֶעמלַע יד ּוצ ןּוא .די
 :טגָאזעג רָע טָאה

 הב ּונְ ּובְׁש ,אד ּבָא זנוא טרַאװ
 בּוׁשנ רֶׁשֲא דע
 ,ךייַא ּוצ םֶכיֵלֲא

 וא | רֹוחְו ןרחא הנה
 םכָמָע

 :קירּוצ ךיז ןָעַלָעוו רימ זיב
 ןערהעק

 רּוח ןּוא ןרהַא זיא טָא ן
 .ךייַא טימ

 .וצ (? .גרַעּבניײטש ---רֹובּכה ןנע רֶעד ('
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 ירד לעב ימ
 .ײז ּוצ ןהָעגּוצ לָאז : םהלא שי

 .ריטפמ
 ;ֿפורַא זיא השמ ןּוא ומ = השמ ליו .וט

 ןעגנַאגָעג י 7
 וי ר ,גרַאּב ן'פיוא רהה לא
 ג ד 3

 טקעדעּב טָאה ןַעקלָאװ יד ןּוא ןנעה סכיו

 :רֶהָה תֶא
 דובַּכ ןכשיו .ומ

  הוחי
 * * יניס רה לע

 ןנ עה והסכיו

 ימי תש
 השמ לא ארקיו
 יעיבשה םויּב

 : ןנעה ךותמ
 דֹובְּכ הָארַמּו .זי

  הָוהְי |
 ' תָלבא שאב
 רֶקָה ׁשארְּב
 :לאָרׂשי יִנְּב יֵניֵעְל
 השמ אביו .חי

 ןנָעָה ךותב

 תָה לֶא לַעְ
 רָהְּב השמ יִהְי

 םֹוי םיִעָּבְרַא

 : הָליִל םיִעּבְרַאו

 .די ,ו--וכ ,ה ,'א םיכלמ :הרטפה

 .גרַאּב םָער

 טייקכילרָעה סטָאג ןּוא .ּוט
 טהּורֲעג טָאה

 ,יניס גרַאּב םָעד ףיֹוא

 םהיֵא טָאה ןַעקלָאװ יד ןּוא
 טקערעב

 0 ;געט םּכֲעְז

 ןעֿפורעג טָאה (טָאג) רָע ןוא
 ןיהשמ ּוצ |

 גָאט ןָעמבעיז ןיא

 .ןַעקלָאװ ןופ

 טייקבילרעה סטָאג
 2רַעֿפ א יװ (ןָעווֲעג זיִא)

 רַעייֿפ סָעדנֲערָעצ
 ,גרַאּב ןופ ץיפש רעד ףיוא

 יד ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד רָאֿפ
 .לָארשי רָעדניק

 ?ײרַא זיִא השמ ןּוא .חי

 ןִע עקלָאװ יד ןיִא

 לא לעיו
 ;גרַאּב י'פיוא א ה

 ףיוא ןעווֲעג זיִא השמ ןּוא

 געמ גיצרַעֿפ

 .טכָענ גיצרֲעֿפ ןּוא

 .הכ .,ה םורת

 טרערעג טָאה טָאג ןּוא .א הָוהְי רֵּבַדיַו .א
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :סַערנַעגלָאֿפ = | : רמאל

 ,המורת ,םיטפשמ ,תומש

 ינב לא ד . .ב | ,ןעכָאו:טכיר טָאה סֶע רָע

 המּורְּתַה תאזו .ג |

 - ןיפ ןְהעסיֹוא סָאד ןּוא .זי

 ;םיִּמַּפַה הר
 57  +ו':*:  ןעגנַאנעגֿפױרא זיא רֶע ןּוא

 .גרַאּב םָעַד
 : ןשחלו רפאל |

 שדקמ : ושעו ה

 ;םָכותְּ יתנכשו |

 .הכ ,דכ

 לָארשי רעדניק יר ּוצ דייר .ב |
 -| לארשי |

 רימ רַאֿפ ןָעְלֶאז ייז סָאד זה יל וחקיו
 ןעמהענ

 הָמּרְּת

 שיא לָּב תֶאֵמ
 בל ונבדי רֶׁשֲא

 :(1 קנֲעשַעג א

 ,ןַאמ ןֶעדֶעי ןופ

 םהיֵא טָעוו ץרַאה ןייז סָאװ
 ;ןעגיליווֲעּב

 ןיימ ןַעמהָענ רהיא טלָאז ;יִתַמּורְת תאוחקת
 7 : ט: 1*

 גטשעג

 -נש עג סָאד זיא סָאד ןּוא .ג

 טלָאז רהיא סָאװ םּתאַמ וחקת רֶׁשֲא

 תשחנו ףסכו בהז
 לָאװ:ַעהָאלּב ןּוא .ד תלכתו .ד

 5 ןוא מרא
 (-ץטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא ינש תעלותו
 םָעדָאֿפ יז דה }
 -.רָאה?ןֶע:עי : םיזעו ששו

 םליא תבעו ה

 םיִמָּדֲאְמ =
 םישחת תרעו

 :םיִמָש יִצָעְו
 ראל מש >
 םיִמָשְּ
 החְׁשִּמַה ןֶמָשְל

 יז ןופ
 : ןעמהָענ

 ןרעּפוק ןוא רֶעּבליז ןוא רלָאג :

 לָאװ:עטיֹוררָעּפרּוּפ

 צ ןּוא םּוסיִּב ןּוא

 עטּברַאֿפֲעגטיֹור ןּוא |
 3 לָעֿפרַעריװ

 = (+לָעֿפשַחַּת ןּוא

 .ץלָאה:ןֶעיצַאקַא ןּוא

 ,גנּוטכיֹולֲעּב רער ּוצ לייֵא .ו

 ןעצריוועג

 לייַאּבלַאז םּוצ

 ןופ קר ;וװכיֹור םּוצ ןּוא
 \ .ןעיירְעצְּפ

 (?רענייטש םהש .

 ןַעסַאֿפניַא םּוצ רֶע ;נייטש ןּוא

 ןוא לעטנַאמ;דּפַא םעד רַאֿפ
 .דלישטסורּב םעד 5 7
 רימ רַאֿפ ןֶעלָאז ייז ןוא .ח

 .,םּומגילייה א ןעבאמ
 ןעניואוו לו ךיא ןּוא

 .ייז ןעשיווצ
 ךיא יװ ןַעצנַאג ןיִא ט

 'ריד זייווֲעּב

 םהש ינבא -

 םיִאְּלִמ ינבאְו

 יִנֲא רֶשֲא לכ .מ

 |ְךְתֹוא הָאְרַמ

 .םרָאװצנַאלג--ינש תעלות (
 ..םקינָא--

 .ַעֹּבעה א (
 םהש (* .שריה טרַא'נַא-שחּת (+ .ןַאיֿפַאס (*



 ןבְשִמַ תיִנְבַּתתִא
 וילּכלבתיִנְבַּתֶאו
 ׂשֲַּת 5

 ןורא ּושַעְו -י

 ריצוי
 וב צו מ
 :ותַמק ִצחוהַמְַ
 ותא ָתיִּפִצְו .אי
 רוהט בה

 חמו תב
 ונפצה
 לע ישע
 : ביבס בֶהָז רֶז

 ול תְקצִמ כי
 בֶהְז תעּבַמ עַּביַא
 התתנו
 ויתמַעּפ עברא לע

 עב יתשו
 תַתאַה ועל לע

 תעַּבַט יתשו

 : תינשה יעלַצ לע

 תשע 2
 םימש יִצֵע יב
 : בַהְז סתא ָתיִפִצְ

 תֶא ָתאָבָהְו .די
 יִדַּבַה = .

 .  תֶעִבּטַּב
 ןרַאה תַעְלַצ לע

 .ןֶעּבֶעג (י .ץרַאל (}

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןכשמ םעד ןּוֿפ עמרָאֿפ יד
 (גנּוניואוו)

 ָץלַא ןוֿפ עמרָאֿפ יד ןוא
 ,ןַעכַאז ענייז

 .ןַעכַאמ רהיא טלָאז יֹוזַא ןּוא

 | = ןעכַאמ ןַעלָאז יז ןּוא -
  (:ןעטסַאק א

 ,ץלָאהןעיצַאקַא ןוֿפ

 לא בלַאה ַא טימ ייווצ
 - גנעל ןי

 עלא ּבלַאהטרֶעדנָא ןּוא
 םיירב ןייז

 ןָעְלייִא ןעבלַאהטרָעדנָא ןוא
 .ךיוה ןייז

 םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא אי
 .דלָאג םָענייר טימ ןעקֶעדָעּב

 :ונממ וי וי = |
 ץלניירא טסלָאז ּוד ןּוא .ומ ןרָאָה לא תת זמ

 תֶדֶעַה תֶא |

 ןּופ ןּוא גינייװניִא ןופ
 . ןונסיורר

 ,ןעקַעדֶעּב םהיא ּוטסלָאז

 ףיֹוא ןַעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא
 : םהוא

 .םּורַא ץנַארק םָענַעדלָאג א

 ןעסיגסיוא טסלָאז ּוד ןּוא .בי
 סהיִא רַאֿפ

 ןעגניר ענָעדלָאג רעיפ

 ( ןעצַעזנָא (ייז) טסלָאז ּוד ןּוא

 :ןַעקֲע רעיֿפ ענייז ףיֹוא

 ןעגניר .ייווצ

 טייז ןייֵא ןייז ףיֹוא

 ןעגניר ייווצ ןּוא

 .טייז רעטייווצ ןייז ףיוא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .גי

 ץלָאה:ןַעיצַאקַא ןוֿפ ןעגנַאמש

 ןעקַעדעּב ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 .דלָאג םימ

 -ניירַא טסלָאז ּוד
 ןעגנַאטש יד ןעגניירב

 עג ;גניר יד ןיִא

 ןּוא די

 79 .הכ ,המורת ,תומש

 יז טימ ןעגָארט ּוצ םוא} | אה 8 תאֵׂשָל
 .ןעטסאק םעד , םהּב

 ןעמסַאק ןוֿפ ןֶעגניר יד ןיא .וט ןהֵאָה תֶנ עבמב .

 טינ םהיא ןוֿפ ןֶעלָאז ייז
 ערע ןָאהמַעגּבָא

 ןנטסַאק ןיא
 ,(הרוה יד) סיננייצ סָאד

 ןֶּבעג ריד לָעו ךיא סָאװ + ָךיֶלֵא ןֵּתֶא רשא

 .ינש
 | תרפכ תישעו .זי ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .זי

 קָערּוצ א א } * ן 4:

 רהט בֶהָ
 הָבְֶאיִצְְוִת

 דלָאג םֶענייר ןופ

 ןַעלייֵא ּבלַאה א טימ ייווצ
 גנע2 ןייז

 ןֶעלייִא ןַעּבלַאהטרֶעדנָא ןוא !הּבחר יצחו המאו |
 .טיירּב יז לנד יטוצ חב

 ' ןעכַאמסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא .הי תישעו .חי
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 ,דלָאג ןוֿפ םיבּורּכ ייווצ בהז םיִבְרְּכ םיִנְׁש |

 םייּברַא ירו םתא הֶׂשֲעַּת ׂשְלִמ
 ,ןַעכַאמ יז ּוטסלַאז =
 .קעדוצ ןו | תוצק י יש

  תֶרֹּפַַ 5 ןָעמויז עדייּב ןּופ ,
 בורּכ ןייֵא סיֹוא ךַאמ ןּוא שי בּורְּכ השעו .םי

 דחא

 הזמ הָצקִמ
 דָחֶא בּורְכּו
 הז הצקמ

 תרּפַַ ןמ
 םיִבְרַּכַה תאו ושעת

 : ויתוצק ינש ל

 םיִבְרִּכַה יָה .ב

 ביפ ישרפ

 ָלֶעַמְל

 םהיפנכּב םיִככֹס

 עדנַע ןייא ןופ

 בורכ ןייֵא ןּוא

 ,ערנֶע רַעדנַא רעד ןוֿפ

 טסּבלֶעז קָעדּוצ םָעד ןיֿפ

 םיבּורּכ יד ןַעכַאמסיֹואּוטסלָאז

 .ןַעדנֶע ַעדייּב ףיֹוא

 ןייז ןעלָאז םיבּורּכ יד ןּוא ב

 עטעטיירּבעגסיֹוא טימ
 ןעלגילֿפ 0-0
 ,ןַעּביֹוא ףיֹוא

 ערעיײז טימ גידנֲעקעדרעּביא
 ןעלגילֿפ

 .קיטש ןייֵא ןופ טּפַאלקענסיֹוא (+



 .רימלתהו הרומה תרות 80

 ,קַערּוצ םָעד תֶרֹּפַּבַה לַע

 רֶענייֵא רֶעטכיזעג ערעייז ן א לֶא שיא םֶהיֵנפּו
 ; ןרֲעדנַא םּוצ ויחא

 קעדוצ םּוצ = | תֶרַּפַּכַה לא

 רֶעטכיזֲעגנ יד ןייז ןָעלֶאז : םיִבְרְּכַה ינפ ויהי
 .םיבּורּכ יד ןופ תא תת 9

 ןענַעלֿפױרַאטסלָאזור ןוא .אכ|
 קָערּוצ םָעד | תֶרַֹּבַ

 ;ןַעּביֹוא ןוֿפ ןעטסַאק ן'ֿפיֹוא הָלְעמְלִמ ןראה לַע

 ןעטסַאק ןיא רֶעּבָא
 סָאד ןַענָעלנײרַא ּוטסלָאז

 ,סינגויצ
 .ןַעּבֲעג ריד לָעװ ךיא סָאװ

 ןרָאָה לֶאָו
 תֶדָעַה תֶא ןֵּתִּת

  ךֶלָא ןָּתֶא רֶׁשֲא
 וצ ךימ לעוו ְךיִא ןוא 3נ םָׁשָרְיִּתְדַעֹונְו בכ

 ,טרָאר ןֶעזייווֲעּב ריד : |
 ריד םימ לָעװ ךיא | א עמ ףתא תְרבדו

 קערוצ םעד ףיוא ןופ ןַעדֲער תֶרֹּפַּבַ

 ,םיבּורּכ ערייּב ןָעשיווצ ןוֿפ םיִבְרַּכַ ינש ןיבמ

 םַעְר ףיוא ןֶענֶעז עכלעוו | א לע רֶשֲא
 ,םינגייצ סָאד וֿפ ןעטסַאק | תֶדָעַה

 הוצא רֶׁשֲא ַּב תא
 פיס יי

 ךתוא
 : לֵאָרְׂשִי יִנְּב לא

 ריד לָעװ ךיִא סָאװ םעַלַא
 ןעלהָאֿפעּב

 .לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .גכ ןָחְלש תיִׂשֲע .גב
 ' שיט ַא .

 .הכ ,המורת ,תומש

 ;טסיופ ַא ןוֿפ ('ןָעמהַאה ₪ = חפש תֶרֶנְִמ
 םיירּב ,םּורַא בי בס

 ןַעכַאמּוצ טסלָאז ּוד ןוא | בחז רז תישעו
 ץנַארק םַענַעדלָאג םָעד דד רד א ס}
 .םּורַא ןעמהַאר ןייז ּוצ ! ביִבֵס ותרגסמל

 םהיִא רַאֿפ טסלָאז ּוד ןוא וכ | 19 תישעו וכ
 ןַעכַאמ יו א

 ,ןעגניר ַענַעדלָאג רעיֿפ בח תעבמ עַּבְרַא

 ד ןֶעצֶעונָא טסלָאז ּור ןּוא תעבטה תא תתנו
 בניר

 : תאפה עברא לע

 ענייז ּוצ ןענעז עכו ַּברַאָל רֶׁשֲא
 .םיֿפ רעיפ !ויָלְנַר

 םעד ןָעגָעקטנא ךייל .ּמ תֶרנְִּמַה תַּמֲעל .ּוכ
 ןעמהַאר

 ןייז ןעגניר יד ןעלָאז תֶעַבַמַ ,ןייחת

 םידבל םיִּתַבְל

 ,ןָעדנַע רעיֿפ יד ןָא

 יד רַאֿפ רָעמרֶע םלַא
 , ןַעגנַאטש

 (ייז טימ) ןַענָארמ ּוצ םּוא ןתלְׁשַה תֶא תאשל
 .שיט םָעד

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .חכ תיִׂשָעְו .חכ

 ןַעגנַאטש יד םידבה תא

 ,ץלָאה"ןָעיצַאקַא ןוֿפ םיטש יִצע

 ֶעקערַעּב ייז טסלָאז וד ןיא | בהֶז םתא ָתיִפְצְו
 ,דלָאג טימ צל 7

 רעד םַעוו ייז טימ ןוא | .תֶא םָב אש |
 .ןַערֶעוװ ןענָארמַעג שיט ןחלְּׁשַ

 כאפ  טסקָאז ור ןוא 5 תעשו
 ןעלֿפֶעל ענייז ןוא ויתפכו ,ץלָאה:ןֶעיצַאקַא ןופ םיִּטִׁשיִצֲע
 ןעשאמ ענייז ןּוא ויתושקו גנע ןייז ןעלייא ייווצ וּכרַא םיתמא

 גרה מה/םננונינייר כז ןוא ב = םיירב ןייז לייא ןייֵא ןּא ובחר הַּמִאְ
+ = + + 1 , | 

 רע םענייר יי 'רֹוהַמ ב בה הוא לפלא וד ןוא .דכ = !תא תיפצו .רכ : | 'ךיוה ןייז ?לק * די

 - : / / 2 ןֶעקָערֶע רלָאג םענייר טימ רוהמ בהז .ןעבַאמ יוז ומםלָאז : : םתא הש ת עקערעב + זיג

 נעל טסלָאז ּוד ןּוא . = הל
 שימ סדר ףיֹוא זי = ךָחָ שה לע תת םהיֵא ּוצ טסלָאז ּוד ןּוא ול תישעו
 .ןהָעזנָא םּוצ טיֹורּב םינפ חל ןַעכַאמּוצ 2
 = | .םּורַא ץנַארק םָענֲעדלָאגַא ; ביבס בהז רז
 .גירנעמש טכיזעגנַא ןיימ רָאֿפ : ; דיִמָּת נפ 6 הבנ +
 : םהיא ּוצ טסלָאז ּוד ןּוא .הכ 'פ תישעו .הכ

 .טסייל ַא ( : ןַעכַאמּוצ + א



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ישילש

 | ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .אל תישעו .אל

 מ בָהְז תְַמ
 הָשִֶמ
 הרונמה הֶָׂעּת
 נו הבי

 ןופ (רָעטכייל) הרונמ ַא
 ,דלָאג םָעייר

 טייברא ן עמרעמַאהָעגסיוא'נַא

 טכַאמַעג הרונמ יד לָאז
 ; ןֶערָעוו

 ,רהָאר רהיֵא ןוא עטֿפיה רהיא

 ,סרָעכַעּב ערהיא היעיבג
 יש וש" 5 5

 פענק ערהיא הירהפכ
 | | שר צה ןד

 ןעמולּב ערהיא ןוא היחרפו
 \ ְ ש ןש שנ

 :ןייז טסּבלָעז רהיא ןוֿפ ןעלָאז : ויהי הממ

 םינק הֵׁשִׁשֹו .בל

 היִצִמ םיִאְצֹי
 הרנמ ינק השלש

 < טייז ןייֵא רהיא ןוֿפ דָחֶאָה הדצמ

 ןערהער הרונמ יירד ןוא הָרנמ ינק השלשו

 .טייז ןרָעדנַא רחיא ןוֿפ 1 : ינשה הדצמ

 , םיִעְבִנ הָׁשֹלְׁש .גל

 יד
 דָחֶאָה הנ
 חרפְו רתפַּ
 םיִעְבְ השל

 ןערהער סו ןוא .בל

 ערהיא ןוֿפ סיֹורַא ןֶעהעג
 ,ןעטייז

 ןערהער הרונמ יירד

 ץגימרָאֿפלער
 טרָעכֶעּב

 מ יירד ג

 ,רהָאר ןייֵא ףיוא

 ;םולב א ןּוא ּפָאנק א

 עגימ ברָאֿפלעדנַאמ יירד ןּוא
 סרֶעכֶעּב | םירקשמ

 ,רהָאר ןייֵא ףיוא דחאה הנקב

 ;םּולּב ַא ןּוא ּפָאנק א חַרֶפְו רּתַפַּכ

 ,ןֶערהער סּכָש עלא ּוצ ייזא םינקה תששל ןֵּכ

 ןוֿפ .םיורא ןֶעהֲעג עבלֶעוו ; הָרְֹּמַ ןְמיִאְציַה
 .הרונמ רֶעד

 הרנמבו .דל

 ,םרָעבֲעּב רעיֿפ סיִעְבְג הָעַּבְרַא

 ,ץגימרָאֿפלַעדנַאמ םיִרֵּקִׁשמ

 עְרהיא ןוא ענק ערהיא ; היחרפו הירתפכ
 .ןעמולּב לשלש 6: דל:

 | מסלע הרונמ רעד ןיא ןּוא .דל

 81 .הכ ,המורת ,תומש

 ּפָאנק ַא ןוא הל רתפכו .הל

 ייווצ ערהיִא רעטנוא | ם"נקה 'נש תחת
 ,ןערהער הממ

 יש תחת רתפכו
 הָגמִמ סינמה

 יָנְׁש תחת רב
 העפמ םינה =

 םינקה תֶׁשֵׂשְל

 הָרֶּמַח ןמיִאְיה
 םֶהיִרּתּפַּכ .ּול

0 = 
 הי הפס
 תַחַא הָשְקִמ ּהָּכִכ
 :רוהט בַהְ

 רעטנּוא ּפָאנק א ךָאנ ןוא
 , ןערהער ייווצ ץרהיא

 .רעמנוא ּפָאנק א ךָאנ ןּוא
 -- ,ןערהער ייווצ ערהיא

 ,ןֶערהֲער סּכַעַז יד ּוצ

 ןוֿפ םיֹורַא ןעהעג עכלַעװ
 .הרונמ רעד

 ַערֶעייו ןּוא פענק ערֶעייז .ול
 ןערהער

 ,ןייז - -היִא ןופ ןֶעלָאז

 ?םיֹוא'נַא יז זיִא ץצנַאג יד
 טייּברַא עמרָעמַאהעג

 .דלָאג םענייר ןיֿפ

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא -ול תישעו .ּול
 ןעּפמָאל ערהיא היִתרנ תא

 ,ןַעּבעו חעבש

 עמ 0 4 ןעמ ןוא היתרנ תא הָלָעהְו
 7 לולב ז טָעוו םִע ןּוא ריאהו

 ָהיְנָפ רֶבֶע לע
 היחקלמו .חל

 היתה
 : רוהט בהז

 רוחט בהְז רַּכַּכ טל

 טײזרַעדָאֿפ רהיא ףיוא

 ךעלגנייווצ ערהיא ןּוא .חל

 ---ןענַאֿפשַא ערהיא ןּוא

 .דלָאג םָענייר ןיֿפ

 , ןַעכַאמ יז ןֶעמ לָאז התא הֶׂשעַי

 ר אה ;ה ָלִָה םָעֿפַעג עלא יד טימ לה לָּכ תֶא
 ךַאמ ןּוא הע ןוא | השעו הארו <
 ,ךָאנ עמרָאפ רָעיז ךָאנ < םֶתיִנְבַתְּב

 עג ןעזיוװֲעּב זיא ריד סָאװ א הָּתַא רֶׁשֲא
 .גרַאּב םָעד ףיוא ןַערָאװ הב
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 .דימלתהו הרומה תרות 89

 וכ

 ןכשמה תֶאְו .א יד) ןּבשמ םָעד ןוא .,א
 (גנּוניואוו דג 7 0

 ןעכַאמ ּוטסלָאז השעת

 ; ןעגנַאהרָאֿפ ןהָעצ ןופ תְעיִרְי רשע

 סּוסיּב םָענעטכָאלֿפַעג ןופ רזשמ שש

 ןוא לָאװ:עהאלּב ןוא | ןמגראו תלכתו
 לָאושַעטיוררָעּפרּוּפ דזה: ב
 ;עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא יִנש תָעְלתו

 ;רעלטסניק ַא ןוֿפ םיבורכ) הָׂשֲעַמ ם 2 א השעמ םיבר
 טייּברַא בשח

 .ןַעכַאמ יז ּוטסלָאז :םתא השעת

 2 גנעל יד .ב ךרא .ב

 ראפ ןייא ןופ = תַחַאָה הָעיִה
 םירשעו הנמש

 .ןָעלייָא גיצנַאװצ ןוא טכַ) שן
 הָּמַָ

 ןעלייֵא רעיפ טיירּב יד ןּוא הפאבעברא בַחֹרְ

 גנַאה

 תֶחֶאָה הָעיריַה
 סָאמ ןייֵא תחא הדמ

 : תֹעיִרְיַה לֵכְל

 תעיִריַח ׁשֵמֲח :

 תרבח ןייהת

 התא לֶא הָשא
 תרבח תֹעיִריִׁשְמֶחְו

 !ּהָתֹחֲא לֶא הָׂשִא

 תֶשָעו ה
 תֶלְְת תא
 .תַּפְׂש לע
 תֶחֶאָה הָעירְיה
 ֶרֶבֹחַּב הָצמ
 השעת ןכו

 .ןעגנַאהרָאֿפ ַעֹלַא רַאֿפ

 ןעגנַאהרָאֿפ ףניֿפ .ג

 טֿפעהעּב ןייז ןַעלָאז

 ,ןרָעדנַא םּוצ רֶעֹנייֵא

 ןעגנַאהרָאֿפ ףניפ ךָאנ ןּוא
 טֿפעהעּב

 .ןרָעדנַא םּוצ רענייֵא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ד

 לָאװ?עהָאלּב ןוֿפ ןטפיילש

 .דנַאר םָעד ףיוא

 גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןוֿפ

 ,טֿפָעה םָעד ןוֿפ ַעדנֲע םַא

 ןַעבַאמ ּוטסלָאז יֹוזַא ןּוא

 םיִזָע תֹעירְי

 .וכ ,המורת ,תומש

 הָעיִריַה תַּפְׂשִּב
 העציקה

 טֿפַעה ןָעטייווצ םָעד ןיא :תינשה תֶרבְחַמַּב

 תאֵלְל םיִׁשמַח .ה

 = הֶשָּעַ
 ָחֶאָה הָירִב
 תאְָל םישָמָ

 ןוֿפ דנַאר םָעד ףיֹוא
 גנַאהרָאֿפ ןעטסרֶעסיוא

 ןעפיילש גיצֿפוֿפ ה

 ןעבַאמ וטסלָאז

 גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןיא

 ןעפיילש גיצֿפוֿפ ןוא

 ןַעכַאמ ּוטסלָאז השעת

 ,ֿגנַאהרָאֿפ םָעד ןוֿפ עדנָע םא הָעיִריַה הָצְקְּב

 סעד ןיִא זיִא רֶעכלָעװ|  תרּבְפב רשא
 :5ה ןעטייווצ | תי ינשה

 טכַאמעג ןַענַעז ןעפיילש יד תאללַ תליֵּבְקַמ
 .ערֶעדנַא רעד ןֶענעג ָענייֵא ;הָתֹחֲא לא השא

 תש <
 בֶהְו יסרק םישמח

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ו

 ,ןעקַאה ענֶעדלָאג גיצֿפוֿפ

 ןעטֿפֶעהעּב טסלָאז וד ןוא תעיריה תאַתְרּבִחו
 עגנַאהרָאֿפ יד זס ןצ דבדיב
 : ןרַעדנַא םּוצ םָענייֵא התחא לא השא

 יס
 :דֶחֶא בשמה הָיָה
 תיִשֲעְו ּ

 סנעקַאה יד םימ

 ןייז םָעֹו ןּכשמ רעד ןּוא
 .ךַאז עצנַאג ַא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא 3

 רָאה:ןַעגעיצ ןּופ ןעגנַאהרָאֿפ

 ,ןּשמ סעד ףיוא טלָעצ פלא ןֵּבׁשַּמַה לַע לָהֶאְל

 | הרשע י
 ןעגנַאהרָאֿפ ףלָט | שָע הטל

 | / תעירי

 .ןַעבַאמ ייז ּוטסלָאז ;םֶתֹא השעת

 גנעל יד .ח ְךֶרֹא .ח

 גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןוֿפ תחאה העיריה

 הֵּמֲאַּב םישלש

 הָּמֵאַּבעַּבְרַא בחרו
 תחֶאח הָעיִרְיַה

 ןַעלייֵא גיסיירד

 -ןַעלייַא רעיֿפ טיירּב יד ןּוא

 ;גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןופ



 .דימלתהו הרומה תרות

 סָאמ ןייֵא תַחַא הדמ

 | | ו תַעיִדָ . ןעגנַאהרָאפ ףלֶע ראפ . יג וב '* : : 5 קס ראפ הרשע יִּתְׁשַעַל
 ןעטֿפעהעּב טסלָאז ּוד ןוא .ט
 רעדנו דֵבְל תעיִריה עב ןַעגנַאהרָאֿפ יד = ףניֿפ

 ןוא| תעיריה שש תֶאְו

 - ׁשֵמֲח תֶאּתְרַּבְָ .מ

 ןעגנַאהרָאֿפ יד ןּו -
 רעדנּוזעב דב

 ו \ צב הנ ןעגעלנַעמַאזוצ טסלָאז ּוד ןּוא תלפכו

 גנַאהרָא 5 ןעטסּכעז םָעד זונה + \ | העיריה תא
 תיששה

 ןופ טײזרָעדָאֿפ יד ןֶעגֶעג :לֶֹאָ נפ לּומ לֶא

 טל טסלָאז ּוד ןּוא .י תיִׂשָעְו י
 | תֹאֵלְל םיׁשְמֲ

 תַפְׂש לע
 ֶחֶאָה העיר
 תרבחַּב הָנציִּקַה

 תֹאְלְל םיִׁשִמֲַ
 הָעירַה תַפְׂש לע
 :יִנׁשַהתֶרֶבֹחַח

 ןעפיילש גיצֿפוֿפ

 דנַאר םעד ףיֹוא

 גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןופ

 ןוֿפ ןעטסרעסיֹוא םָעד ףיוא
 ,טֿפעה םעד

 ןעפיילש גיצפופ ןּוא
 םָעד ןוֿפ דנאר םָעד ףיוא
 גנַאהרָאֿפ :
 .טֿפַעה ןעמייווצ ןופ

 : ש ןפידנ ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .אי תישעו .אי

 ןעקַאה ענרעּפוק תשחנ יסרק

 גיצֿפוֿפ םישמח

 ןעגנײרּבנירַא טסלָאז ּוד ןּוא תאְבַ

 | ןעקאה יד = םיִסְרְקַה תֶא
 ,ןעפיולש יד ןיא תאֵלְלַּב

 ןעטֿפַעהעּב טסלָאז ּוד ןוא
 טלעצ םָעד

 ַא ןייז טָעוװ רֶע ןּוא
 .ךַאז עצנַאג

 ,ענעגנַאהעגרעּבירַא יד ןּוא .בי

 לחה תֶאָתְרַּבו
 :דָחֶא הָיָה
 הַר בי
 ףרעֶה
 לָהֶאָה תעיֶרִ

 גירּביִא זיא סָאװ

 ,טלָעצ ןופ ןעגנַאהרָאֿפ יד ןיא

 שרקה ָךֶרֹא

 5 .וכ ,המורה ,תומש

 ,גנַאהרָאֿפ תפדעה רעּבלַאה רעגירּביִא רעד העיריה יצח
 ןעגנַעהרֲעּבירַא לָא 79 78 תרסת

 מייז רעטניה רעד ףיוא : ןכשמה יִרחא לע
 .ןכשמ ןוֿפ 0 י

 מייז רעד ןוֿפ לייא ןייַא ןוא ג = הזמ המאה .גי

 םייז רֶעד ןוֿפ לייַא ןייֵא ןוא הזמ המאה

 עגירּביִא יד ןוֿפ ףְדעַּב

 יד ןוֿפ גנעל רעד ןיא תעירי ְָראַּב
 ,ןעגנַאהרָאֿפ:טלעצ

 ןעגנַעהרֶעּבירַא לָאז חורס הָיהִי

 5 ןעטיז יד ףיא | ןכשמה יִּדִצ לַע

 ןוא טייז רעד ןוֿפ | הֶּזמּו הֶּזִמ

 ָהֶָה

 ןּכשמ ןו

 רעד ןוֿפ
 .ןעקערּוצ ּוצ םהיא : ותסכל ,,טייז רָעדנא

 ןַעכַאמ טסלָאז וד ןּוא .די המבמ תישעו דו

 קנה * לע םָעד רַאֿפ וי האל
 ?רֶעדיװ ָץמּברַאֿפעגטיֹור ןוֿפ םיִמָּדֲאַמְליִא תרע

 י* = קח א ךאנ ןוא = הסכמו
 לֵֿפׁשַחַה ןֿפ  םיִׁשֲחִּת תרע
 .ןֶעּביֹוא ןוֿפ ;הָלָעַמְלַמ

 .יעיבר

 תישעו .וט

 םיִשְרְפַה תֶא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .וט

 רַעטַערּב יד

 ןכשמ םָער רַאֿפ ןֵּכְׁשַּמַל

 ,ץלָאה;ןעיצַאקַא ןופ םיטש יִצֵ

 .עגידנעהעטש : םידמע

 ןעלייֵא ןהעצ ט = תומא רשע .ט

 ,טערּב םָעד ןּוֿפ גנֲעל יד

 7 יצחו הַּמִאְ

 שרק בחר
 גדָחֶָה

 ןֶעלייֵא ןַעּבלַאהטרֶעדנָא ןּוא המאה

 .ָערּב ןייַא ןּוֿפ םיירב יד
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 סנַעּפַאצ ייווצ זי תודי יתש .זי

 דחאה שרקל
 תבָלשמ

 התחא לא הָשֶא

 השעת ןֵּכ

 ,טָערּב ןֶערֶעי ןיא

 (+ענַעסָאלשַעגניַא

 ;ערעדנַא סָאר ןיא םנייֵא

 ןעכַאמ ּוטסלָאז יֹוזַא

 ןּכשמ ןוֿפ רֶעמָערּב עלַא ןיא ןָּׁשּמהיִׁשְרַמלֹכְל

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .חי ַתישעו חי

 רעמֲערּב יד םישרקה תא

 ,ןּבשמ םּוצ ןבשמל

 רֶעטְערּב גיצנַאװצ שרק םירשע

 ׂ ד ףיֹוא סָאװ ,טייז רעד ראפ :הנמיתהב נתַאַפל

 בל גיצרָעֿפ ןּוא % םיִעָּבְרַאְו .םי
 ןִע ןעלעיושרעטנוא !ףסכ |

 ןַעכַאמ ּוטסלָאז == = השעת

 :רָעטְעְִרְּב גיצנַאװצ יד רַעטנּוא | |
 יי שרקה
₪ 

 םינדא ינש

 ,טָערּב ןייִא רעטנוא דחאה שרק לה תחת
 ./ ןשה

 ןעלעװשרעמנוא ייווצ

 ,םנֲעּפַאצ עדייב ענייז רַאֿפ ויתדי יִתְשל

 ןָעלְעושרעטנּוא ייווצ ןּוא סינא ינשו

 טערּב ערָעדנא סָאד רעטנוא 'דחאה שרקה תַחּת

 : ויתדי יִתְשל

 רעטייווצ רעד רַאֿפ ךיוא ,כ | ןֵּכשִמַה } עלצלו ב
 ,ןּכשמ ןוֿפ טייז תינשה

 ןופצ תַאפִל

 : שרק םירשע
 םיִעָּברַאְו .אב

 ףֶסַּכ םֶהיֵנְדַא
 םינדא ינש

 גוא דחאה שרק ה תחת
7 1 - 

 ו וו

 .עטֿפעהַעּב (+

 .סנָעּפאצ ייווצ ענייז ראפ

 ,ןָעדרֶאנ ףיֹוא סָאװ

 .רֶעטָערּב גיצנַאװצ

 גיצרַעֿפ ערעיײז טםימ ,אכ

 ;ןַעלעװשרָעטנוא ענרַעּבליז

 ןעלעוושרעטנוא ייווצ

 םָערּב ןייֵא רֶעט

 .דימלתהו הרומח תרות

 םיִׁשָרק ינְׁשֹו .כ |

 אטא אר יא

 םישרק הנמש !

 .וב ,המורת ,תומש

 םיִנֶָאיִנְׁשי
 .טָעּב ָערָעדנַא סָאדרַעטניא :דחאה שרקה תחת
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 ןעלעװשרעטנּוא ייווצ ןּוא

 ?רעטניה רעד ראפ רָעּבָא .בכ יתְּכריל .בכ
 בי הַּי ןּבׁשִּמַ ?דַנֲעווָא ןענעג ןּכשמ ןוֿפ טייז

 : 4% 'לצ

 ןעבַאמ ּומסלָאז השעת

 :םיִשְָכ הָעָש
 רָעַטְעִרּב ייווצ ןּוא .גכ

 ןעכַאמ ּוטסלָאז השעת

 ןּכשמ ןוֿפ ןעלקניװ יד ראפ ןבשמה תעצְקִמִל

 . טייזרעטניה רעד ףיֹוא ; םיתכריב
 'ןש רע נ77-

 ןייז ןָעלָאז יוז ןוא ,רב םימאת ןיהיו .דכ
 ןעסָאלשעגנַעמַאווצ

 ,ןעטנוא ןוֿפ הטל

 יז ןֶעלָאז םעכייא ןיא ןיא | םימת ויהי ודחיו
 ןעסָאלשעגנַעמַאזוצ זה גו דן

 ןַעַּביֹוא ןוֿפ ושאר לע

 ַא ןיא תַחֶאַה תעבטה לא
 ,ןֶערייּב טימ ןייז לָאז יֹוזַא םֶהיֵנְׁשִל חִיחי ןּכ

 .ןַיז ליז -0 |: ויהי נלקניוו ץרייב יד ראפ| = תעצקפה ינשל

 ּויהְו .הכ ןייז ןעלָאז יוז ז ןּוא .הכ |
 (ןַעמָעלַא ןִא) .

 . רעטערּב טכַא

 ענרעבליו ערעײז טימ
 ןעלוװשרעמנוא |

 :ןעלעװשרעטנּוא ןעצבעו

 ףסכ םֶהינדאו

 רע
 תחת םינדא ינש

 דחה שרקה |
 ןעלעוושרעטנּוא ייווצ | םיִנָדא ינשו

 רַעטנּוא ןָעְלְעושרעמנּוא ייווצ
 ,טָערּב ןייֵא

 .םערב ַערֶעד נא סָאד רעמנּוא
 - ןײד

 םחירב ָתישַעְ .וכ

 םיטש יִצֲע

 רֶעטָערּב יד רַאֿפ ףניֿפ | (על ישְקֶלהַשְמִ
 .ןפשמ םייז .ןייֵא ןופ |: דָחֶאְה ןֶכשַמה

 ןֶעבַאמ טסלָאז ּוד ןּוא ,וכ
 .ןילָאה:ןַעיצַאקַא ןוֿפ ןעלגעיר



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעלגעיר ףניפ ןּוא וכ םחירב השמחו .זב

 עלצ ישרקל

 הי | ןָבַשְמַה
 םחירב השמחו

 רעד ןופ רֶעמַערּב יד רַאֿפ
 ,ןפשמ טייז רעטייווצ

 ןעלגעיר ףניֿפ ןּוא

 רעד ןופ רֶעטַערּב יד ראפ על ישרקל
 ,ןפשמ טייזרָעמניה תרומה

 .המי
 גוג

 .טייז;דנַעוװָא ןָעגעג (זיא סָאװ)

 רעטסלעטימ רעד רָעּבָא .הכ ןכיתה חירבהו .חכ
 לַעגעיר | .'ה חי נב

 רעטֶערּב יד ןיא = םישרקה ףותב

 (1ךרּוד טהָעג ַחיִרְבַמ

 ןרָעדנַא םּוצ עדנע ןייֵא ןופ :הצקה לאהצקה ןמ

 =. רַעטַערּב יד ןּוא .טכ םישרקה תאו .טכ

 דלָאגטימ ןעקֶערֶעבּטסלָא  בֶהְו הֵפַצְת
 ןעגניר ערֶעייז ןּוא םֶהיֵתְעַּבַט תֶאְ

 ,דלָאג ןוֿפ ןעבַאמ ּוטסלָאז בהז השעת

 י . * 68 1 7 5 7 ;ןעלגעיר יד רַאֿפ רַעטרֶע םחירבל םיתב

 .דלָאג טימ ןעלגעיר יד ; בה ןעקעדֶעּב טסלָאז ּוד ןוא| סח ְרְבַה תא ת'ְַ

 תמה -ל
 ןְֵׁשִּמַה תֶא

 ןעלעטשֿפיֹוא טסלָאזּוד ןּוא .ל

 ןכשמ םַעד

 ,ךָאנ (?טרַא ןייז ךָאנ וטּפְׁשִמַּכ

 ןֶעזיווֲעּב ריד זיא רֶעכלעװ ורחב תיארה רֶׁשֲא
 .גרַאּב ן'פיוא ןָעְרָאוועג % + ד ןצ

 .ישימח

 ןעבַאמ טסלָאז ּוד ןוא אל תַכְרּפ תיִׂשֲעְ .אל
 (* תכרפ ַא

 ןוא לָאװײעהָאלּב ןופ - ןמגראו תלכת
 לָאװײעטיֹוררַעּפרּוּפ -
 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא ינש תעלותו
 םַעדָאֿפ 5 | '
 ;סוסיּב םענַענוּפשַעג ןּוא רזשמ ששו

 טייּבְרַאירְעלְטסניק ַא בשח השעמ

 .ךאנ ץעזעג ןייז ךָאנ (5 .טלעגעירעֿפ (
 ד ₪ "זמ | ד 207 .

 .גנַאהרָאֿפ ,דנַאווָעדייש ַא (*

 ;םיִׁשָדָּקַה שרב

 9 .וכ ,המורת ,תומש

 ּהָתֹא הֶׂשֲעַי

 ;םיִבְרַּכ

 | ןעכַאמ יו ןַעמ לָאז

 . םיברּכ טימ

 יז טסלָאז ּוד ןּוא .בל ּהָתֹא הָּתִתִנְ .בל
 ןַעגַעלֿפיֹורַא

 ןוֿפ ןעלייז רעיפ ו-8 העבר לע
 ,ץלֶאהיןע וצַאקַא | םיטש

 ,דלָאג םימ ַעטקֶעדַעּב בהז םיִּפצְמ

 ןעלָאז) ןעקאה ַעְרֶעייז (ןוא) בהז םהיוו
 : = 6 (ןייז . - 0

 ענרעבליז רעיֿפ ףיוא נדא הָעָּבְרַא לע
 .ןעלעװשרעטנּוא : ףסכ

 ןענַעלנָא טסלָאז ּוד ןּוא .גל התתנו .גל

 תכרפ יד תכרפה תא

 ,ןעקַאה יד רָעמּוא םיִסָרְּקַה תחת
 ןעגניירּבנײרַא טסלָאז ּוד ןּוא המש תא

 ,ןיהַא \ = ן

 0 ,תברפ ןוֿפ גינָעווָעניִא תכרפל תיבמ

 סַאקםעד תּודְעַה ןורָא תֶא
 רַאֿפ טָעוװ תכרפ יד ןוא | תכרפה הָליִדְבִהְ

 ,סינגייצ םֶעד ןּוֿפ ן 85 ןעט

 ןעדייש ךייַא בבל

 (לייט) ןָעְגילייה םִעְד ןָעשיווצ ה שרקה ןיּב

 סער ןעשיוצ ןיא ;םישדקה שדקןיבּו
 .ןעטסגיליײהרֶעלַא

 .עגעלֿפיֹורַא טסלָאז ּוד ןּוא .דל הֵתַנְו .דל

 קַערּוצ םָעד תרפכה תא

 םעד ןוֿפ ןעטסַאק םָעד ףיוא | תדעה ןורא לע
 םינגייצ אז | ₪"

 .ןעטסגילייהרָעְלַא ןיא

 תא ָּתְמִׂשְו .הל

 תלְׁשַ
 תֶכֹרְּפַל ץּוחְמ

 הָרנּמַה תֶאְ

 ;קעװַא טסלָאז ּוד ןּוא .הל
 שיט םעד ןֶעלהָעמש

 תכרפ ןוֿפ גינָעווסיוא

 הרונמ יד ןּוא

 שיט םָעד ןֶעעג - ןחְׁשַה חכנ
 ,ןפשמ ןוֿפ םויז רעד ףיוא = ןכשמה עלצ לע

 ,ןעדיז ףיֹוא סָאװ הנמית
7" 



 .דימלתהו הרומה תרות 86

 .וטסלָאז שיט םָעד ןּוא ןתת ןָחְלְׁשַהְ

 ;ןֹופֵצ עלצ לע

 ךסמ תישעו .ול
 להאה חתפל

 ןמגרַאו תלכה

 רגש תעלותו

 רשַמ שש

 . םייז/ןעדיז ףיוא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ול
 (+ גנַאהרָאֿפ א

 טלעצ ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ

 ןּוא לָאװַעהָאלּב ןּו
 לָאװײַעטיֹוררַעּפרוֿפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 םָעדאֿפ

 ,םּוסיּב םָענֶענּוּפשַעג ןּוא

 .טײּברַא?רעהָענסוא'נַא :םק הֵׂשֲעַמ

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא ל הסמל תישעו .זל
 גנַאהרָאֿפ םּוצ צצה + ודב

 ף

 :ןעיצאקא ןוֿפ ןטלייז ףנפ| הרע הָּׂשִמֲח
 ,ץלָאה |םיּטִׁש

 ןעקֶערֶעּב ייז טסלָאזודןּוא | בהז םתא תיפצו
 ,רלָאג טימ טא ל ב
 ,רלָאג ןופ ןעקַאה ערעייז ןּוא בהז םהיוו
 יו נצצ 5: וו צ

 .ןעסעיגסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא םהל תקציו
 יוז רַאֿפ צצ דרגה
 :רעטנוא ענרָעפּוק ףניפ :תשחנינדאהשמה

 .ןעלֶעווש
 | .וכ .ישש |

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .א| | תא תישע] .א
 רַאטלַא םעד חבזמה

 ,ץלָאה?ןַעיצַאקַא ןוֿפ םיטש יצע

 גנעל יד ןָעְלייַא ףניפ א תומא שמח

 ;טיירב יד ןָעלייַא ףניפ ןוא בחר תומא שמחו

 רער לָאז גיטנַאקרעיֿפ חַּבְזִּמַה הָיהִי עובר
 ,ןייז רַאמלַא 5

 .ךיוה ןייז ןֶעלייֵא יירד ןּוא ;ותַמֹקתֹופַאׁשלָׁשְ

 ןַעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ב ויָתֹנְרַק תשע .ב
 - רֶענרעה ענייז

 ;ןַעקֶע רעיפ ענייז ףיֹוא ויִתּנַּ עַּבְרַא לע יב ּויְָו |

 ,ןייהת ּונֵּמִמ
 ויתרק =

 עב םהיִא טסלָאז ּוד ןוא ; :תשחנ ותא תיִפְצְו
 .רַעּפוק טימ ןעקַער

 ןעלָאז (טסּבלַעז) םהיא ןוֿפ
 ;רַענרעה ענייז ןייז

 .גנּוקַעדרַעֿפ א (1

 ,תומש

 הע עלהָעמש |

 תעבַּמַּב

 ןעגנּוצינשסיֹוא :םיברּכ |

 .זכ ,וב ,המורת

 0 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ג  ָיָתֹריִק תישעו ג
 םָעט ענייז

 | 97 םהיא ןופ ןעמענּוצ ּבָארַא ונשדל |
 ,שא ןייז

 27 :: שנ ענייז ןוא ןעלפיוש ןנייז ןוא = ויתקרזמו ויעִיו
 8 0:7 +צ 7 נו | ןעלּפָאג ענייז ןוא ויתתחמו ויתנלזמו עקב

 סעֿפֶעג ענייז עלא ילּכ לַכְל

 תֶׁשחנהֶׂשֲעַּ
 רָב ל תש
 תַשְר הֵׂשֲעַמ

 .רעּפּוק ןוֿפ ןַעכַאמ ּוטסלָאז

 רַאֿפ ןֶעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא ד
 ,פיז א םהיא

 טייּברַא;עגימרָאֿפצַענ א

 ,רָעּפק ןופ תֶשחנ
 ןעכַאמּוצ טסלָאז ּוד ןּוא תֶׁשֹרה לע ישו

 ץענ םּוצ
 ןָעגניר ענרַעּפּוק רעי תש = ןעגניר ענרעּפוק רעיֿפ תע בט עכרא

 ויצק עַּבְרַ לע
 התא הָּתַתַנְו .ה

 .ןַעדנַע רעיֿפ ענייז ףיֹוא

 ןעצעזנָא סֶע טסלָאז ּוד ןוא .ה

 ןוֿפ םמיזעג םָער רעוא ('בֹּכְרַּכ תחת
 רַאמלַא ַחּבְזּכַה

 ,ןעטנוא ףיֹוא = ' ' הממלמ
7% 1 * 

 ןייז לָאז ץנע םָאד ןיא | תַשְרַה הָתיהְו
 .רַאמלַא ןּוֿפ טֿפלֲעה רֶעדּוצזיּב

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ו םידב .תישעו יו 4
 ןעגנַאמש \ |
 ,חּבומ םָעד רַאֿפ = חבזמל

 שם 3 רב ,ץלָאה:ןעיצַאקַאןיֿפןעגנַאטש | םיטש יצע ידב
 .רעּפּוק טימ ל גש, ןעקערֶעּב ייז טסלָאז וד ןיא ;תשחנםתא תיּפַצְ

 ןעלעװ ןעגנַאטש ענייז ןוא .ז
 ערע טכַארּבעגנײרַא

 . ןעגניר יד ןיא

 יִּדַּב תֶא אֵבּוהְו 3

 ןייז ןֶעלֶעוו ןעגנַאטש יר ןּוא

 ,רַאטלַא ןוֿפ ןעמייז ַעדייּבףיֹוא : תעְלַצ יִּתֹׁש לַע
 יי | הבמה

 הזמ ;ןֶעצינשסיֹוא ,ןעגּוֿפסיוא : ברּכ ןמ בכר (1
 .ןערוגיפ עטצינשַעגסיֹוא--



 ; ןתא תאשב

 תחל בובנ .ח

 ותא הֶׂשֲעַת

 תא הֶארָהרֲֶאַ
 רחב
 42 רע

 :ושעי ןֵּכ

 שת 5
 ןכשמה רַצֲח תא

 הָנָמיִּת בגְנ תֶאפל

 הל סילק
 רושמ שש

 ףֶרא ו האב האמ

 : תֶחֶאָה האפל
 םירשע וידעו -י

 5 תש םיִרָשָע םֶהיֵנדַא

 ידעה יו
 םֶהיֵקְׁשֲַ
 :ףָסַּכ

 ןופצ תַאֹפִל ןֵכְו .אי

 / ב

 ךֶרֹא הָאֵמ םיִעְָק
 םיִרְשֶעויָדמעַ
 ירְׂשֶע םֶהיֵנְְַו
 =  דֶׁשְנ
 םידמעה יִוָו
 ֶהיֵקְׁשַחַ
 כ
 רָָחָה בַחְו =

 .גירעל (1

 .רימלתהו הרומה תדות

 .ןענָארמ םהיא טָעוװ ןַעמ ןֶעוו

 (* ןעלֿפַאט ןוֿפ ,(!להָאה .ח

 ; ןַעכַאמ םהיִא ּוטסלָאז

 ןֶעזיווֲעּב ריד טָאה ןַעמ יוו
 ,גרַאּב ץ'ֿפיֹוא

 .ןעכַאמ (םהיא) ןעמ לָאז יֹוזַא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .ט

 :ןכשמ ןוֿפ ףיוה םָעד

 ּוצ סָאװ ,טייז רעד רַאֿפ
 (ןייז לָאז) .,ןעדיז

 ףיוה םִעד 8 ןעגנַאהרָאֿפ

 סּוסיּב םַענַענּוּפשַעג ןופ

 ,גנעל יד ןַעלייַא טרָעדנּוה

 .טייז ןייַא ראפ

 ןעלייז גיצנַאװצ ענייז ןּוא -י

 גיצנַאװצ ַערֲעייֵז טימ
 ןעלעװשרעטנוא

 ,רעּפּוק ןוֿפ

 יד ןופ ןעקַאה יד (רָעּבָא)
 | ןעֿפײר ערֶעייז טימ ןעלײז

- 

 .רעּבליז ןוֿפ

 רָעד רַאֿפ ךיוא יֹוזַא ןּוא .אי
 ןעדרָאג ןוֿפ טייז

 :גנעל רעד ןיִא

 טענה ןעגנַאהרָאֿפ
 | גנעְל יר (ןַעלייֵא)

 , ןעלייז ןוצנַאװצ ץנייז טימ

 גיצנַאװצ ערֶעייז טימ
 ןעלעװשרעטנּוא

 ,רעּפּוק ןופ

 ןעלייז יד ןופ ןעקַאה יד ןּוא

 ןַעֿפײר ַערֶעייז טימ

 .רַעּבליז ןוֿפ

 ףיֹוה ןוֿפ טיירּב יד ןוא .בי

 .רָעְטְעְרּב (

1 

| 

 רצחה ידמע לָב .זי !

 87 .זכ ,המורת ,תומש

 ,טיירנַעװָא ּוצ םי תאפל

 ןעגנַאהרָאֿפ (ןייז לא ) שפע םיָעְלק
 ,(גנעל יד) ןֶעלייַא גיצפופ - | המא

 "הרשע םֶהיִדְמע

 : : הרשע םֶהיֵנְדְַ

 רצה חו
 | = הק תא

 החרזמ
 לןצ * 

 1 המא םישמח

 ןעלייז ןהָעצ ַערֶעייז (טימ)

 ןהָעצ ַערֶעייז ןּוא
 . ןֶעלעװשרעטנּוא

 ףיֹוה ןוֿפ טיירּב יד ןוא .גי

 ןוֿפ טייז רָע ףיוא
 --טייןעגרָאמ

 . ןעלייַא גיצפופ

 5* ושיא ןעליײא ןהָעצֿפוֿפ ןוא הי

 | מא =
 ןעגנַאהרָאֿפ םיעלק

 | 1 ,(גנַאגנײרַא ןּופ) טייז ןייַא רַאֿפ ףת כל
 ןעלייז וירד ַערֶעייֵז טימ

 יירד ַערֶעייֵז טימ ןוא

 השלש םֶתִרְּמַע

 : : הָשלש םֶהיִנְדִאְ
 .ןָעלְעוושרעמנוא

 רעטייוו רעד רַאֿפ ךיֹוא .וט תינשה ףתּכלו .ומ

 םיעלקהרשע שמח

 הָשלש םֶהיֵדּטִע

 : ;הָשלְׁש םֶהיֵנְַאְ

 ,ןַעגנַאהרָאֿפ ןעלייֵא ןהֲעצֿפוֿפ
 ןעלייז יירד ערֶעייז םימ

 יירד ערֶעייז ןּוא
 .ןעלַעוװושרַעטנּוא

 ףיֹוה ןוֿפ יז רע ש ןה } רעיוט םָעד רַאֿפ ןוא = = רצחה רַעַׁשְלּו .ומ

 גוצנאװצ ןוֿפ גנַאהרָאֿפ א המא םירשע ךסמ
 ,ןע ויא לרחה 'ק ר + + +

 ןּוא לָאװ?ַעהָאלּב ןוֿפ
 לָאװשעטױה רעפרופ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 םָעדָאֿפ

 ,םּוסיּב םִענֲענוּפשַעג ןוא

 ןמּנְרַאְו תֶלֵכְת
 יִנָש תַעַלֹותְ
 רֶזְשִמ שש
 בקר הֵׂשֲעַמ
 הָעָבְרא סָחיִדְמ
 הער םֶהיֵנְדו

 ,טײּברַא:( ירֲעהענסיֹוא'נַא

 ןעלייז רעיפ ערֶעייז (םימ)

 רעיפ ערי
 .ןעלָעוושרַעטנּוא

 ףיֹוה ןוֿפ ןֶעלייז עלא .וי

 ןוא [

 .רעקריוו;טנּוּב א ('
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 ביִבָס

 ףסכ םיִקָׁשְחִמ
 ףּכ םֶהיֵוְו
  ְֶׁחִנםֶהיֵנְְַ
 רֵצָחֶה ָךֶרֹא .חי
 ָּפַאָב האמ
 בחרו

 םיִׁשִמַחַּב ישמח

 תומא שמח המק

 < םּורַא ןּוא םּורַא

 .עמונַ;גמורַא (ןייז ןַעלָא
 ,ןעֿפײר ענרעבליז טימ

 | ןופ ןעקַאה ערֶעייז (ןוא)
 רֶעּבליז

 ןעלעװש:רַעטנּוא ַערֶעייז ןוא
 . רֲעּפוק ןוֿפ

 ףיוה ןּוֿפ גנֲעַל יד .חי

 ,ןעלייֵא טרעדנוה

 טיירּב יד ןּוא

 ,(:גיצֿפוֿפ ןֶענֲעג גיצפופ

 ---,ןעלייַא ףניפ ךיוה יד ןּוא

 ןופ (ןעגנַאהרָאֿפ) רזשמ שש
 ,סּוסיּב נול הת דה
 ןעלָעוװש-רַעטנוא ערי ןוא :  תשחנ םהינדאו

 .רָעּפּוק ןוֿפ א 6 ן
 ןּכשמ ןופ ןעכַאז עלא ,טי ֵכְׁשִּמַהיִלְּכלבְל.טי

 :טסנעיד ןַעצנַאג ןייז ןוֿפ
 גנּונררָאנײַא

 ךעלקעלֿפ ענייז עלא ןּוא

 ותְרֹכֲע לֹכְּב
 יתד לֵב

 ---ףיֹוה ןוֿפ ךָעלק ץלֿפ ַעלַאןּוא רצחה תדתי לבו

 : תשחנ

 :הרטפה 09

 .רַעּפּוק

 .גי ,ו--וכ ,א םיכלמ

 .הָוְצְּת
 ןעלהָאֿפֲעּב טסלָאז ּוד ןוא כ הוצת הָּתַאְו כ

 ,לָארשי רָעדניק יד לארשי נב תֶא

 ריד ןעלָאז יז סָאד יא וחקיו
 (* ןעלעמשוצ

 יי וי ,לייֵאנֲעװילָא תיז ןמִׁש

 ,ענויר דו

 ,ענעסיֹוטשֶעגסיֹוא תיתכ

 ,גנוטביולעב רעד ּוצ רואמל
 ?נעטש א ןערניצּוצנָא םּוא

 .טכיל םָעגיר
 (+טלַעצ:סטֿפיטש ןיִא .אכ

 : דיִמָּת רַנ תלֲעַהְל

 דעומ לָהאּב .אב

 .םייז בירעמ ןיא 90 ןּוא טייז חרזמ ןיֵא 80 (1
 .טלעצ:סגנולמַאזרַעֿפ (*  .ןעמהָענ (ל

 : יל וגה |

 .חכ ,זכ ,הוצת ,המורת ,תומש

 תֶכרּפַ ץּוחָמ
 .תֶדֶעָה לע רשא

 תכרפ ןּופ גינייווסיוא

 סיגגייצ םָעד רַאֿפ זיִא עכלעוו

 ןעטכירנייא סֶע לָאז ותא ףרש

 .ןהיז .ענייז ןוא ןרהא וינבו ןר הא

 זיב דנֲעוֶא ןופ (ןענערּב ו | רקב דע ברעמ
 הירֿפ:רֶעד יא : ט וי צא"
 }טָאג ראפ הוהי יֵנְפִל

 (סָאדזיא) ץעזעגסעגיבייא'נא םלוע תקח

 ,רָעטְבְטְלשְעג ַערֶעייז ראפ םָתֹרְֹל

 .לַארשי רָערניק יד ןוֿפ ;לֵאָרְׂשִי ִנְּ תאמ

 .תכ

 טנַעהָאנ ךאמ רֶעּבָא ּוד .א קמה התאו .
 ריד ּוצ יא

 ןרהא רֶעדורּב ןייד  ָהיִחֲא ןרהא תא

 וא וינּב תֶאְ

 ֵאְָׂשִי נב ומ
 יובל
 אּוהיִבֲאובדְנרֲַא
 ֶמתיִאְורֲֶעלֶ
 .ןהיז ס'ןרהַא  ןרֲַא נב

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ב) נב תיִׂשָעְו .ב
 רעדיילק עגילייה שרק

 ףיחא ןֹרַהַאְל

 .טכַארּפ ןּוא ָערהֶע םלַא : תֶראַפְתְלּו דֹובָבְל

 ןֶעדַער טסלָאז ּוד ןוא .ג ֵּבַרְּת התאו כג

 עגולק-םנעצרַאה עלא וצ בֶל י ימה לב לֵא
 ןעשנעמ ל

 טימ טליֿפרַעד ּבָאה ךיִא סָאװ ַתּורו יִתאָלמ רֶשֲא

 םהיא טימ ןהיז ענייז ןּוא

 רעדניק יד ןָעשיווצ ןופ

 , לָארשי
 == םחיא ןעכַאמ ּוצ םּוא

 ;רימ רַאֿפ רֶעמסירּפ
 ,אּוהיבַא ןּוא בדנ ,ןרהַא

 רמתיא ןּוא רזעלא

 , ןרהַא רָעדּורּב ןייד רַאֿפ

 ,טייהנּולק ןוֿפ טסײג א = !המכח

 ס'ןרהא ןעָאמ ןעלָאז יז ןוא) הרב תֶא ושָעְ ידו ו
 ריק הַא

 ,ןעגילייה ּוצ םהיא ושדקל

 רַעטסירּפ םהיִא ןַעכַאמ ּוצ
 .רימ ראפ
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 ,רָעריילק יד ןֶענעז עזידןּוא .ד = םידנּבה הָּלִאְו .ד

 :ןָעכַאמ ןעלָאז ייז לע וׂשֲעי רשא
 יו ןשי (1 דּפא א ןוא דלישטסּורּכ א דופאו ןשח
 דיילקרָעביוא'נַא ןּוא ליעמו

 יבשת תַנְתְכ
 םנבֲאְו תַפנִמ
 שרק ידגב וש
 יא ןֹרהַאְל
 נבל
  יִלֹונתַכְל

 ,דמָעה סָעטלַעטסעקעג ַא ןּוא

 ,לָעטרַאג א ןּוא ץטימ א

 ןעכַאמ ןַעלָאז יז ןּוא
 רעדיילק גילויה

 ןרהא רֲעדּורּב ןייד ראפ

 .ןהיז ענייז רַאֿפ ןּוא

 םהיא ןָעכַאמ ּוצ םּוא

 .רימ ראפ רעטסירפ

 ןעמהָענ ןעלָאז יז ןיא .ה וחקי םֶהְו .ה

 דלָאנ סָאד בהזה תא

 לָאװַעהָאלּב סָאד ןוא  תֶלֵכְּתַה תֶאְו
 ' | לָאװ:עטיֹור רֶעּפרּוּפ סָאד ןוא ןמגראה תֶאְ

 | עטְּברַאפָעגניִזָאמרַאק יד ןוא ינשה תַַלֹוּת תֶאְ
 םעדָא א .םּוסיּב סָאד ןּוא ;ׁשֵּׁשַה תא

 רפאה תא ּושעו -ו ןעכַאמ ןעלָאז יז ןוא -ו
 רפא םעד אהל -
 ןּוא לָאװײץהָאלּב ,דלָאג ןופ ןֶמְְראְו תֶקֵבְּת בהז

 ,לָאװײץטיֹוררֶעּפרּוּפ ₪
 םַעְרֶאּפ עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ינש תעלות

 ,םּוסיּב םָענֲענּוּפשַעג ןּוא רושמ שש

 .םייּברָא;רְעלטסניק ַא : בשח הֵׂשֲעַמ

 (?עגידניּבנעמַאזּוצ ייווצ / תפָתְכ ֵתְׁש +
 ןרָעטלּוש | תרבח

 ןָעּבָאה רֶע לָאז =! ןּפ היהי

 ,ןָעדנָע ץדייב ענייז ףיוא = ויתוצק ינש לא

 .ןֶעדנּוּבעגנָא ןייז לָאז רֶע םּוא ; רֵּבִחְו

 | ןייז ןופ לעטרַאג רֶעד ןוא .ח ֹותָּדֹּפֲא בשחו .ח
 ,גנודנובנייא

 םהיִא ףיֹוא זיא רָעְכלָעוו ויִלָע רשא

 - .ןעמַאװצ ןַעדניּב סָאװ (? .לעטנאמ ,ץריש ַא (1

 89 .חכ ,הוצת ,תומש

 והָשְעַמְּ ,טיײּברַא ןייז יװ (ןייז 0
 םהיא (םימ קיטש ןייֵא) ןּ היה ונממ

 :ןויז רֶע לָאז
 לָאװעהָאלּב ,דלָאג (ןוֿפ) ןמגראו תלת בהו

 לאוו/עטיוררעפרופ ןּוא ;ה
 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא

 םָעדָאֿפ
 .םּוסיּב םָענֲענּוּפשֶעג ןּוא

 נע תעלת
 :רֶושָמ שש
 תק .ט
 ינְַא יִּתְׁש תֶא

 ןֶעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא .ט

 ,רענײטש:סקינָא ייווצ יד
 םהש

 (+ ןעצירקסיֹוא טסלָאז ּוד ןוא םֶיֵלֲע תְחַּתַפו
 יז ףיֹוא

 רֶעדניק יד ןּופ ןָעמֶענ יד לְֵָׂשִיּבתֹומְׁש
 .לָארשי

 ןעמענ ערעיײז ןופ םֹּכֲעְז -י םָתֹמֹׁשִמ השש <

 ןייטש ןייֵא ףיוא תֶחֶאָה ןְבאָה . |

 יד ןופ ןַעמַענ יד ןּוא הששה תומש תֶאְו |
 סּכָשז ענירביא םירתו נה

 ,ןייטש ןעטייװצ םָעד ףיוא תינשה ןְבאַה לע

 .ךָאנ טרּוּבַעג רֶעייז ךָאנ ; םֶתְדְלֹותַּכ

 ;נייטש ַא ןּופ טײברַאנַא .אי| שיח הֶׂשֲעַמ .אי
 ,רעטסיימ | ובא

 :לָענעיז (טימ) םתח יחותפ
 -- ,ןעגנוצירקסיוא 5000 7
 ןעצירקסיוא ּוטסלָאז התפת

 רענייטש ייווצ יד  םינבאה יתש תֶא

 יד ןופ ךָאנ ןעמענ יד ךאנ - תמש לע
 ;לָארשי רָעדניק לארשי

 6 לעגנירעגמורַא = 0 תבסמ

 בָהְז תוצבשמ

 :םֶתֹא הָשָעַה
 דלָאג ןוֿפ (* ןעגנּוסַאפנייא טימ

 .ןעכַאמ ייז ּוטסלָאז

 ןענַעלֿפױרַא טסלָאז ּוד ןּוא .בי תמשו .בי

 רָענייטש ייווצ יד םינבאה יתש תא

 .טסַאֿפַעגנייא (? .ן עריווארגסיוא ,ןָעבְעמשסיוא (1
 .ןֶעמסַענ ,ךעלטסעק ('



 .דימלתהו הרומה תרות | 90

 ,רַפֲא .ןוֿפ ודעמלוש יד ףיוא דפאה תפתַּכ לע

 ןרָבז נב
 לאְְשי יב
 יהא ישנו
 םתומש תא

 הוי יִנָפ
 ויִפְתַכ יִּתְׁש לַע
 | ןרָּכל

 רַעניטש:סנעקנערנַא סלַא

 ;לָארשי רָעדניק יד ראפ

 ןעגָארמ טָעוװ ןרהַא ןוא

 ןעמַענ ַערֶעייז

 ,םָאג רָאֿפ

 ןרעמלּוש ערייּב ַענייז ףיֹוא
 - .ןעקנערנַא םּוצ

 .ינש 0 |
 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .גי תשע -

 בה תְָשָמ
 תרשרש יתש .די

 = רוחט בה
 תֹלָּבְנִמ
 םתא הֶׂשֲעַּת

 תבע הֵׂשֲעַמ
 | ֵּתַחנ

 תרשרש תא
 | תתבָעָח

 ; תצְּבְשִמַה לע

 תישעו .ומ

 טפשמ ןח
 בֵׁשֹח הָׂשֲעַמ
 רפֶא הֶׂשֲַמְּ
 ונשעת

 מאו תל ב
 = יִָש תעלתו
 רשַמ שש
 :ותא הֶׂשֲעַּת

 .ןַעטנַאק םימ ,םָעמנַאקָעְגּבָא (1

 .ןֶעגנּוסַאֿפנייַא ענעדלָאג
 ןעמעק ייווצ ןּוא די

 ,רלָאג םענייר ןוֿפ

 (1 עטרינַארג

 ,ןעכַאמ ייז ּוטסלָאז

 ,טיײּברַא?טכָעלֿפ ַא

 ןענעלנָא טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעמַעק ענַעטבָאלֿפַעג יר

 .ןַעגנּוסַאֿפנייַא יד ףיוא

 ןעבַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .וט

 ?טכירעג ןוֿפ דלישטסורב ַא
 ,ךּורּפשסיֹוא

 ,טײּברַא;רָעלטסניק

 ,רּפֲא םָעד ןוֿפ טייּברַא יד יוו

 = ןעכַאמ םהיֵא ּוטסלָאז

 ןּוא לָאװ:ַעהָאלּב ,רלָאג ןוֿפ
 לָאװ:ַעמיֹוררַעּפרּוּפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 םָעדָאֿפ

 סּוסיּב םענֶענּוּפשַעג ןּוא

 .ןַעכַאמ םהיִא ּוטסלָאז

 .חכ ,הוצה ,תומש

 ,ןייז רֶע לָאז גיטנַאקרעיֿפ .ּוט היהי ַעּובְר ..וט

 פָּ
 ּכרֶא תֶרֶ
 : ובחר תֶרֶזְ

 וב תאלִמ :

 בָא תֵאְקִמ
 ןְבָאמיִרּומ הָעּברַ
 הדְטַּפ םֶדֹא רוט

 = הָהָבו
 :דָחאַה רוטה

 ינשה רוטהו .חי

 טאן פלי שה ר
 .לייצ עטירד יד ןּוא .שי ישילשה רּוּמַהְו .טי

 יט זס :הָמְלחאְו ובשמשל
 לייצ עטרעיֿפ יד ןּוא .כ יִעיִבְרה רוטהו -כ

 םהשו שישרת

 פי
 יהי בה םיִצּבׁשִמ
 א = ;םֶתֹאּולמִּ
 ,ןייז ןעלָאז רענייטש יד ןּוא .אב ,ןיהת םינבאהְו אכ

 ינּב תמש לע
 לֶאְרְשי

 לע הֶרׂשֲע םיתש

 םתמש
 םתוח יחותפ
 ומש לע שיא

 ו
 .ןעמַאטש ףלָעווצ יד רַאֿפ :מבש רשע יִנשְל

 ל תש בי
 ןָׁשְחַה

 . ןייֵא )

 ,טנעלעגנַעמַאזוצ ןְעייווצניִא

 גנעל ןייז ןַאּפש ַא

 .םיירּב ןייז ןַאּפש ַא ןוא

 םהיִא ןיִא טסלָאז ּוד ןוא .ּי
 (:ןעסַאֿפנייַא

 ,ןיימש ןוֿפ גנּוסַאֿפניַא נַא

 :רֲענייטש ןעלייצ רעיפ

 סַאּפָאמ ,ןיּבּור ןוֿפ לייצ א

 -- דגַארַאמז ןּוא

 .לייצ (?עטשרֶע יד

 לייצ עטייווצ יד ןוא .חי

 ,סיּפסַא ןּוא סקינָא ,טילַאזירח |

 ןעלָאז רלָאג ןיִא טצָעזַעג
 ןייז יז

 .ןעגנּוסַאֿפנייַא ַערֶעייז ן

 רעדניק יד ןוֿפ ןַעמַענ יד ךָאנ
 ,לארשי

 ןעמַענ ַערֶעייז ךָאנ ףלָעווצ
 ,ךָאנ

 , ןעגנוצירקסיֹוא לָעגעיז

 ןַעמָאנ ןייז םימ רָעדֶעי
 ,ןייז יז ןעלָאז

 ןעכַאמ טסלָאז ור ןוא ..בב
 דלישמטסּורּב םַעִד ראפ

 .ןעליֿפנָא (
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 תֶלבּג תשרש

 תבע הֵׂשֲעַמ

 : רוהט בֶהְז

 ןעכאמ טסלָאז וד ןּוא : לַע תיִׂשֲעְו .גכ

| 

 ,ןָעמְעק עמרינַארג

 ,טײּברַא;טכָעלֿפ א

 .רלָאג םָענייר ןוֿפ

 דלישטסּורּב םָעד רַאֿפ שחה

 ,ןעגניר טנָערלָאנ ייווצ בֶהָ תעּבט יתש

 יד ןעצעזנָא טסלָאז ּוד ןוא יתש תא תתנו
 ןעגניר ייווצ תעבטה

 .דלישטסּורּב :ןשחה ןופ ןעדנע ייווצ יד ףיוא | ?  10 ל לע

 התתנו .דכ

 תתבע יש תֶא
 !בהה =

 .ןעגניר ייווצ יד ןָא תֶּבּמַה יתש לע

 : ןשחה תוצק לא

 תוצקיתש תַאְו .הב

 תבעה תש

 ןעְָעְלנָא טסלָאז ּוד ןּוא .דב

 ךעלטכעלֿפ ענעדלָאג ייווצ יד

 .דלישטסּורּב ןוֿפ ןֶעדנֶע יד ייב

 ערָעדנַא ייווצ יד ןּוא .הנ

 ןֶעדנֶע
 ךעלטכעלֿפ יווצ יד ןופ

 ןָעגָעלְנָא וטסלָאז ןתת
 יתש לַע

5 
: 

 ,ןַעגנּוסַאֿפנייַא ייווצ יד ןָא
 תוצבשמה

 ,דפָא ןּופ ןרעמלוש יד ןָא רפאה תֹפתַּכ לע לא סָאד טסלא וה וא הָּתַתְנְו

 וי לומ לא
 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ונ תשע .וב
 ןעגניר ענערלָאג ייווצ (ךָאנ) בהז תעּבט יתש

 סא ּתְמַשְו
 תוצק ינש לע

 = תש לע ןשחה
 מייז רעד ּוצ זיִא רֶעכלָעו | רֶבָע לא רֶׁשֲא

 רַפָא ןוֿפ |דופאה

 .טײזרעדָאֿפ ןייז ןֶענֲעג

 ןעצַעזנָא יז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןוֿפ ןֶעדנֶע עדייב יד ףיֹוא
 דלישטמּורּב

 ,דנַאר ןייז ףיוא

 1 .חכ ,הוצת ,תומש

 .התב
 תש
 ןעגניר ַענֶעדלָאג ייווצ (ךָאנ) בהז תֹועְּבַט תש

 םתא הָּתַתִנ

 תופתכ תש לע

 .גינייוועניא ןופ

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ּונ

 ןעצעזנָא יז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןרעמלּוש ייווצ יד ןָא
 דפַא ןופ דופאַה

 ,ןעטנוא ןוֿפ הֵּטִמְלִמ

 ,טײזרָעדָאֿפ ןייז ןֶעגֶעג וינפ לוממ

 ,גנּורניּברָעּפ ןייז ןָעבְענ = ותרבחמ תַמָעְל

 .דפא ןופ לעמרַאג םַעד רעביא || בשא עמ
 -0 :דופאה |

 ןעדניבניימ לָאז ןֶעמ ןוא .חכ וסּכריו .חכ

 דלישטסּורּב םָעד ןשחה תא

 ןעגניר ענייז ןוֿפ ויתעבטמ

 דפַא ןוֿפ ןעגניר יד וצ דֹופֲאָה תעְּבַט לא

 לָאװַעהָאלּב ןופ רונש ַא טימ תב ליתפב

 ןייז לָאז רֶע םּוא תויהל

 ,רפָא ןופ לָעמרַאג םִעַד ףיוא דופאה בשח לע

 ןשחה חזי אלו לָאז דלישטסּורּב רעד ןּוא
 ןָעָקּורְּבָא טינ ךיז + וה הז
 .דפָא םָעד ןוֿפ : דופאה לטמ

 ןרהא אֵׂשַנְו .טכ

 ינב תומש תא
 לארשי

 ןעגָארמ טָעְוו ןרהַא ןּוא .טכ

 רעדניק יד ןוֿפ ןַעמַענ יד
 לָארשֹי

 ?טבירעג .ןוֿפ רלישטסּורּב ןיא טפשמה ןשחב
 ךורפשסיוא לוד
 ,ןעצרַאה ןייז ףיוא ובל לע

 ןעמיקניירא טעו רֶע ןָעּו שרקה לֶא אבּב
 ,םוהטגילייה ןיא 0 פל בזל
 ןעקנעדנָא ןָעגידנעמש םּוצ הָוהְי 5 | וז

 .טָאג רָאֿפ + דימת
 ְתַתָנו 5 ןעגעלנײרַא טסלָאז ּוד ןּוא .ל

 .טכירָעג וֿפ רלישטסורב ןיא טּפְׁשַּמַח ןְׁשֹח לא
 ךורפשסיוא
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 ,םימוה יד ןּוא םירּוא יד +2 יי 9 א | תאו םירואה תא

 םיִּמִתַה
 ןרהא בל לע ּוָהְ
 הָוהי יִנְפִל ֹואֹבְּב
 ןרָהַא אָשְנ

 ףיֹוא ןייז ןַעלָאז ייז ןּוא
 ,ץרַאה ס'ןרהַא

 ןעמוקנײרַא םָעוװ רֶע ןֶעוו
 טָאג רָאֿפ

 ןעגָארמ לָאז ןרהא ןּוא
 ךּורּפשסיֹוא?טכירעג םָעד טפשמ תא

 .לָארשי רָערניק יד (ןוֿפ) לארשי ינב

 ןעצרַאה ןייז ףיוא ובל לע

 .גידנעטש טָאג רָאֿפ : דימת הָוהְי יִנפְל

 .ישילש 0/0

 ןעבַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .אֹל תיִׂשָעְו .אל

 דפֲא ןּוֿפ ריילקרֲעּבָא סָאד דופאה למ תא

 .לֶָאושעהַאלב ןוֿפ ןעצנַאג ןיִא :תֶלְבִ לי

 ראפ גנּונָעַפָט יד ןּוא בל| ושאר יפ היה .בל

 .ןעמימ ןייז טימ ןיז | וכותב
 םּורַא ןייז לָאז םייז א רפל היה הפש

 ,גנּונָעַ ןייז ביִבס
 ; םייכרַא;רָעבְעוו ַא גרא הֵׂשֲעַמ

 רעצנַאּפ ַא ןוֿפ גנּונֲעֿפֶע יד יוו אֵרחַת יִפּכ

 ,ןייז םהיא ייּב לָאז וּל היהי
 ןעסירּוצ םינ לָאז סע םּוא י

 .ןֶערֶעוו
 ןכאמ טסלָאז ּוד ןּוא .גל ְתיִׂשָעְו .גל

 עטסרָעטנּוא ענייז ףיֹוא וילוש לע
 ןעגַערּב ל / א

 ;עהָאלּב ןוֿפ לַעּפַעטַאנַארג תלכת יִנמְר
 לָאװקַעטי הרעל ןּוא לָאװ | ןמגְראְו

 עמּברַאֿפעגניזַאמרַאק ןוא = = ינש תַעַלותְו
 ,םִערַאֿפ

 עטסרעטנוא ענייז ₪ ביבס וולש לע
 הל 1

 וא םֵכֹותְּבֿבֲהְזינמַעפו

 ם ּורַא | : ביבס

 .לָעקֲעלג רָענַערלָאנ א .יל ןומרו בַהָז ןמַעַּפ .דל
 ,לַעֿפעטַאנַארג א ןּוא 2 =

 ךַעלקעלג טנעדלָאג |
 ייז ןעשיווצ

 ,םּורַא ןּוא

 ; ביבס
 5 א ה

 ,םּורַא ןּוא םּורַא ןַעגֶער

 .חכ ,הוצת ,תומש

 ןּוא לַעקֲעלג רַענעדלָאג א
 לָעּפַעטַאנַארג ַא

 ןַענֶערּב עטסרעטנוא יד ףיֹוא
 דיילקרעּבָא םָעד ןוֿפ

 .םּורַא ןּוא םּורַא

 .ןומרו בֶהָז ןמעַּפ
 ליעמה ילּוש לַע

 ןרהא לע חיהו .הל ףיֹוא ןייז לָאז סָאד ןוא .הל
 ןרהא י ד

 תר
 וליק עַמְׁשנְ

 ,ןֶענעירעּב םייב

 ןַערֶעו טרָעהַעג לָאז סֶע ןּוא
 ,עמיטש ןייז | |

 ןיִא .ןיירא טמוק רֶע ןעו שדפה לא ואבב
 םוהמגיליה שוה + 1
 טָאג רָאֿפ הוהי ינפל

 !תאצבו
 : תי אל

 ץיִצ שת
 רוט בה
 יָָע ָתְחַתּפּ
 םתח יחותפ

 : הוהיל שרק

 ותא תמשו -ּול

 תֶלָבּת לת לע

 ףיוא ןייז לָאז םִע םּוא תפנצּמה לע הָיַהְ

 ,סיֹורַא טהָעג רֶע ןָעוו ןּוא

 טינ לָאז רֶע סָאד םּוא
 .ןעּברַאמש

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ול
 ךַעלּבנרעטש .ַא

 ,דלָאג םָענייר ןופ

 ןעצירקסיוא טסלָאז ּוד ןּוא
 םהיִא ףיֹוא |
 : גנוצירקסיוא:לעגעיז ַא

 ' .טָאג רַאֿפ טייקגילייה א,

 םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא ול
 ןעגעלנָא

 ,לָאװ:ַ;הָאלּב ןוֿפ רונש א ףיוא

 ,ץיטימ רעד
 'ף

 ץטימ ןוֿפ טײזרַעדָאֿפ רעד ּוצ וצ 5 לומ לֵא

 .ןייז סֶע לָאז ;הָיהי תַפְֲַּמה

 ףיֹוא ןייז טעו סָאד ןּוא ,חל|' מ לַע יה .חל
 ,ןרעטש ס'ןרהַא |ןר הַא

 ןרָהַא אָׂשנְ
 ,רעמיהטגילויה יד ןוֿפ דניז יד םִׁשָדּקַה ןוע תֶא

 ינב ושידקי רֶׁשֲא

 ֶאְָׂשִי
 תנתמ לָכְל

 | םהישדק
 גל ן'צש

 (:ןַעּבעגרַעֿפ טעו ןרהא ןּוא

 ןעלָעו לָארשי רָעדניק יד סָאװ
 ,גילייה ןעכַאמ

 עגילייה ַערֶעייז עלַא יי

 ,ןעקנעשעג
 היה ןייז לָאז סָאד ןּוא

 .ןָעגָארט (1
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 דיִמָּת ֹוחְצִמ לַע
 םֶהָל | ןוצרל

 הוה נפל
 ָּתְַּׁשְו טל

 שש תנתכה |

 גידנעטש ןרעמש ןייז ףיֹוא

 ייז רַאֿפ גנּוגיליוװעּב סלַא

 .מָאנ רג

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא טל
 דמֲעה עטלֶעטסעקעג סָאד

 ,םוסיּב ןוֿפ
 תוצ טעג
 ץמימַא ןעכאמ טסלָאז וד ןוא| = תפצמ יש

 ₪ ,םּוסיּב ןוֿפ שש
 ןַעכַאמוטסלָאזלַעטרַאגַאוא | השעת טנבאו

 .םײּברַא;רעהַעגסױאנַא .!םקר השעמ

 ןוֿפ ןהיז יד רַאֿפ ןּוא .מ ה יִנְבְל מ
 ןרחא

 ,רָעומעה ןַעכַאמ ּוטסלָאז שעת

 םהל תישעו
 שש + ן'ה =

 םיִמָנְבַא

 ו שעת תֹועּבְנִמ
 יוז רַאֿפ ּוטסלָאז טיה ןּוא ₪ שנ 2

 ןעכַאמ !םהל |
 :תֶהָאפתְל דובכל

 יז רַאֿפ טסלָאז ּוד ןּוא
 ןעלמרַאג ןעכַאמ

 .טכַארּפ ןּוא ערהָע םלא

 השבלהו .אמ

 ךיחא ןרהא תא

 ייז טסעוו ּוד ןוא .אמ םתא

 ןעדיילקנָא :
 ,ןרחא רעדורּב ןייד

 ,םהיא טימ ןהיז ענייז ןוא ותא ויָנַּב תאו

 ,ןָשְּבלאז .ייז טסָעװ ּוד ןּוא םתא } החשמו

 לו רו פסתו יד ןא םָדי תֶא ל
 ,ןעגילייה יז טסֶעװ ּוד ןּוא םתא תשדקו

 רימ רָאֿפ ןָעַלָעוו יז ןוא
 .ןֶעגעירֶעּב םהל טל

 ןעזיֹוח יז ראפ ךַאמ ןּוא .במ | = 7% ' = .במ
 דנֲעווייל ןוֿפ דב יִסנִכ

 : קמעקַאנ יד ןֶעקַעררָעֿפוצ הורע רשב תֹוּטַכְל
 בייל ןוֿפ

 יד ּוצ זיּכ ןעדנְעל יד ןוֿפ םיכרידע םינתממ
 ןעמפיה

 .ןייז יז ןַעלָאז ויי

 שיילפ סָאד (5 .דנַאה רֶעייֵז ןעלעיֿפרע (
 .םאש רַעד ןוֿפ

 99 .םב ,חכ ,הוצת ,תומש

 ףיוא ןייז ןעלָאז ייז ןוא .גמ ןרהא לע יהו .גמ

 ןהיז .ענויז ןּוא ןרהַא וינַּב לעו

 ןעמּוקניירא ןַעלֲעוװ ייז ןעוו םָאבְּב

 דֲעֹומ לֶחֹא לֶא

 ָּתְׁשִנְב וא
 ַּבוִּמַה לֶא

 טלָטצ;סמפיטש ןיִא

 ןעלעװ יז ןִעוו רֶעדָא
 ןעטערֿפוצ

 רַאטלַא םּוצ

 וו 7 ,םּוהטגיליהןיִאןֶענעידָעּבצ = שדפב תרשל
 ןעגָארט שינ ןעלָאז יז ןּוא

 ; ןַעּברַאטש ןּוא רלוש ןייק
 (סָאדויִא)ץעוֲעג םעגיּביײַא נא

 ותמָו ןוע ואשי אלו

 ול םלוע תקח
 םהיא ראפ \ .

 ךָאנ רערניק ענייז ראפ ןוא | :ןירחא וערזלו
 .םהיא צדנח ןדנ

 .כ .יעיבר

 ,ךאז יד זיא סָאד ןוא .א רֵבְּדַה הֶזְו .א

 ,ןָאהט יז טסלָאז ּוד סָאװ םֶהָל השעת רֶׁשֲא

 יז ןעגילייה ּוצ םּוא .םתא שקל

 | < יל ןתְבל
 דָחֶא רַּפ חקל

 קב

 :ןענעירָעב וצ רימ

 ,םֹּכֶא ןייא םהענ

 ,רניר סגני א 2

 סנש םֶיאו
 טְמיִמְת
 תֹוצַמ םֶחֶלְו ב

 תצמ תלחו

 ןמשב תלול
 תוצמ יקיקרו

 רעדיוו ייווצ ןּוא

 ('רֶעלַהָעַּפ ןהָא

 מיֹורּב סֶעטרֶעיֹוזַעגנוא ןוא .ב

 ןעכוק ַעמרֶעיוזעגנּוא ןוא

 ,לייִא ןיִא (?ץמשימרעפ

 ,ךץלביק ַעמרעיוועגנּוא ןּוא

 ,לייֵא טימ עטרימשעב  ץֶמָּׁשַּב םיחשמ
 להָעמלעמע:ןַעצײװ ןוֿפ םיטח תל

 .ןעכַאמ ייז וטסלָאז :םתא הו שעת

 םתוא תתנו 2

 דחא לס לַע

 יז טסלָאז וד ןוא -ג
 ג: ננלניירא

 , .ןֶעמָאנקַעג (5 .עצנַאג ()
 מכ
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 ןעגניירּבּוצ ייז טסלָאז ּוד ןּוא לּסּבםתֹא ּתבִרְקִהְו

 סּכָא םָעד טימ ןַעמַאזּוצ רפה תֶאְו

 .רעדיוו ייווצ יד טימ ןּוא ; םֶליֵאה ינש תאו

 תֶאְו ןלֲהַא תֶאְו .ד
 וב =

 חַתַּפ לֶא ביִרקַּת
 דָעֹומ להא

 ןעשַאוּבָא ייז טסלָאז ּוד ןּוא םִיָמּבםֶתֹא ּתַצַחרְו
 .רעסַאװ טימ

 תֶא תל.

 : ,ֿברָאק םָעד ןיא

 ןהיז ענייז טימ ןרהַא ןּוא :

 2נייַא םּוצ ןערהיֿפוצ ּוטסלָאז |
 ,טלעצ:סטֿפיטש ןוֿפ גנַאג

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא .ח
 ,רעדיילק יד םיִדָנִּבַה

 ןרהַא ןעדיײלקנָא טסלָאז ּוד ןּוא ןרֲחַא תֵאּתְׁשַּבְלִהְ

 דמעה סָאד תנתּכה תא

 דפ ןופ רילקרַעּבא סָאר ןוא פאה למ תֶאְ
 רפא םָעד ןּוא רֹפֶאָה תֶאְו

 רלישטסּורּב םָעד ןּוא ןְשְַה תֶאְ

 םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא | ול תדפאו
 ןעדניּבנייַא

 .דפָא ןופ לָעמרַאג ץטימ | +רפאָה בֶׁשֲחַּב

 ןעגַעלֿפרַא טסלָאז ּוד ןוא .ו תפנצמה תמשו ו

 מ 7 שק ןייז ףיוא ושאר לע
 ןעגַעלֿפיֹורַא טסלָאז ּוד ןּוא תתנו

 שרקה מ תא
 : ;תפנַּמַ לע

 תק
 הָחְׁשִּמַה ןמש תֶא
 ושאר לע ָּתָקציו
 : ותא ָּתְַׁשמּו
 ביִרְקִּמויַנַּב תֶאְו .ח

 (1ןיֹורק עגילייה יד

 .ץימימ יד ףיֹוא

 ןעמהָענ טסלָאז ּור ןוא דו

 לייַאּבלַאז סָאר
 ףיוא ןַעסעיג טסלָאז ּוד ןּוא

 ּפָאק ןייז
 .ןַעּבלַאז םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא

 ּומסלָאז ןהיז ענייז ןּוא .ח
 ןערהיפוצ

 ןעדײלקנָא ייז טסלָאז וד ןוא :תַנָתּ השפלה
 .רָערמעה

 ?םּורַא ייז טסלָאז ּוד ןּוא .ט םָתֹא ָתְרַנָחְו .ט
 טנבא ,לָערַאג ַא טימ ןַעלטרַאג

 .םָעדַאיד ,ץיצ םָעד (

 .םכ ,הוצה ,תומש

 תהא נב ןרחא
 ו . =

 שי ןָ יז רגב ןא] | םֶהָל ָּתְׁשִבְָ
 | תעּבְנִמ

 הגה םֶהָל הָתיִהְו

 ,ןהיז ענייז ןּוא

 םּוהטרַעטסעירּפ סָאד ןּוא
 ןייז יז רַאֿפ טָעוו

 .ץֶעְעג םֶעניּביַא נַא סלע תק

 ?בַעמלָאֿפֲעּב טסעוו ּוד ןוא ןרהא דִי תאָּלִמּו
 ןהיז ענייז ןוא ןרהא (: ןעגימ | , : וינּב דיו

 ןעגניירּב 8 וד ןּוא .י
 םּכָא םִעד

 ,טלעצ;סטֿפיטש םָעד רָאֿפ

 רפַתאָתברְִהְו
 דעו לה נפל
 וינבּו ןהַהֶא ףַמס

 םֶהיִד תֶא
 :רַּפַה שאר לע

 תֶא ָּתְּמִָׁשְו אי

 ןהיז ענייז טימ ןרהא ןּוא
 ןעגְעלפיורא ןעלָאז

 דנעה ָערֶעייז

 .סּכָא םָעד ןּופ ּפָאק ץ'פיֹוא

 ןעמכַאלש טסלָאז ּוד ןּוא אי
 םּכִא םָעד רפה

 טָאג רָאֿפ החי יִנּפְ

 ?םטֿפיטש ןּופ גנַאגנייַא םייב ; : דנומ לֹא חַתפ
 .טלָעצ

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא ני החקלו .בי
 .םֹּכָא םָעד ןופ טּולּב םעַד ןיֿפ רפה םדמ

 (סָע) טסלָאז ּוד ןּוא תתנו
 (?ןעצירפשקב קו

 הָּבזִמַה תנרק לַע
 ףֶעּבַצִאְּב
 םּולּב (עגירּביִא) פֶאדרֶאג ןוא| = צה לַּ תאו

 ןעסעיגסיוא וטסלָאז ךְִֹּׁת

 .רַאמלַא םֶעד ןוֿפ דנורג ןֿפוא :ַחּבּזִּמַה דוסי לֶא

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןוא .גי לכ תֶא ָּתְחַקל כי
 ,סמו ע5 סָאד רָאג בלחה

 ל - - דייווָעגניִא ידטקעדרעֿפסָאװ ברקה תא הסכמה

 ןופ ('שיילפטיור םֶאד ןוא לע תרתיה תֶאְו
 הנבל ןֿפיֹוא דבּכה

 ,ןערעינ דייב ןוא תיִלָכה יתש תֶאְו

 םעד ןוֿפ רַענרְעה יד ףיֹוא
 רַאטלַא |

 - 080 - ,רעגניפ ןייד טימ

 .לַעֿפכרַעװצ (* .ןֶעּבֲעג (? .דנַאה ןייז ןעכַאמ לּופ (1
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 ,םטָעֿפ סָאד ןּוא בלחה תאו

 .רַאטלַא ןיֿפױא נח ל: ןעֿפּפמַאד (סֶע) טסלָאז וד ןוא ;החבזִמה תרטקהו
 סּכָא ןופ שיילפ סָאד רַעּבָא די רפה רש תא .די

 תֶאְו ורע תאו
 ושרפ | |

 שָאְּב ףרשת
 הנתְמל ץּוחְמ
 : אוה תאטח

 ליאַה תֶאְו .וט

 חקת דחֶאה
 ןעגעלֿפױרַא ןֶעלָאו צל ור47 הל; ןהיִז ענייז םימ ןרהא ןוא וינבּו ןרהא וכמסו
 דנָעח ַערֶעייז םהידי תא

 ;ליֵאָה שאר לַע

 ןעטכאלש טסלָאז ּוד ןוא .ט| 8 תמחשו .ּוט
 ,רָעדיװ םָעד | ליאה
 , =, דעי

 ןייז ןעמהֶענ טסלָאז יד וא ןֵמָּד תא ַּתחַקְלְ
 טולב

 רַאטלַא ן'פיוא ןֶעגנערּפש ןוא חבזמה לע קקרזו
 ] -תפנו ה "= דחה

 ,ייז ףיוא סָאװ

 משימ ןויז ןּוא לָעֿפ ןייז ןוא

 רֶעייֿפ ןיִא ןֶענֶערּברעֿפ ױטסלָאז

 ;רַעגַאל ןרָעסיוא

 ,רָעֿפּפָא:סגנוגינייר ַא זיא סָאד

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא .ומ |
 ,רעריוו ןעטשרֶע םַעד

 .רָעדיװ םָעד ןופ ּפָאק ץֿפיֹוא

 ןהּב לַעְו !
 תיִנָמִיַה םֶכְנַר

 .םּורַא ןּוא םּורַא ; ביבס

 . וטסלָאז רעדיוו םָעד רֶעּבָא יי חתנתליאה תאו .זי
 - ןעדיינשוצ | | ראה: חוה רפה

 *. 8 9 7 ,(!רעקיטש ףיוא ויחתנל

 = ןעשַאװסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא וּברק תצחרו
 | דייוועגניא ןייז עי + 1 ר
 ,עינק ענויז ןוא ויערכו

 א רע }

 ;8ֿױורַא (סָאד) טסלָאז ּוד ןּוא
 רעקימש ענייז ףיוא ןעגְעל

 .ּפָאק ןייז ףיוא ןּוא

 יחָתִנ לע ָּתַתָנו
 ;ושאֹר לע
 ןעפפמַאד טסלָאז ּוד ןּוא .חי תרטקהו חי

 רַעדיװ ןעצנאג םָעד ליאה לֵב תא

 ;רַאטלַא ןיֿפיֹוא החבזמה

 ,טָאנ רַאֿפ ה : ֿפּפֶאי הוהיל אוה הל רַעֿפּפָאצנַאג ַא זיא סָאד

 .ךָאנ רעקימש ענייז ךָאנ (

 דה ןֵמָּתְַקְָ אכ |

 5 .טכ ,הוצת ,תומש

 ,ךּורֲעג רַעכילּבעיל א חוחינ ַחיִר

 .מָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ א + אּוה חוהיל השא
 .םָאד זיא

 .ישימח

 ּתְחַקָלְו .טי
 ינשה ליאָה תֶא

 ןהיז ענייז טימ ןרהַא ןּוא וינבו
 ןעגעלֿפױרַא ןעלָאז

 דנֲעה ערֶעייז

 ןעמהענ טסלָאז ּוד ןּוא .טי

 ,רָעדיוו ןעטייװצ םָעד

 ןרהא מס
 ידי תֶא
 :ליִאָה שאר לע

 תֶא ָתְטַתָשְו כ
 .רַעדיװ ןופ ּפָאק ןֿפיֹוא

 ןעטכַאלש טסלָאז ּוד ןוא כ
 ,רָעדיוו םָעד ליאה

 ןּופ ןעמהָענ טסלָאז ור ןוא ןמדמ תחקלו
 םּולּב ןייז 7
 הת

 הַא א ףונה לע =
 | תלו
 5 תמה נב א
 - הב לע
 תיְִמִיה םָד

 דע רימשעּב טסלָאז ּוד ןּוא

 לעּפרָאנקױהָא ס'ןרהא ףיֹוא

 לעּפרָאנקרהָא םָעד ףיֹוא ןּוא
 ןופ רָעיֹוא ןַעטכַער ו

 ןהיז ענייז
 = ןעמיֹור םָעד ףיֹוא ןּוא

 דנַאה רַעמכַער רֶעייז ןוֿפ

  ןעמיֹור םָעד ףיֹוא ןּוא

 ,סּופ ןעטכער רֶעייז ןוֿפ

 ןעגנערפש טסלָאז ּוד ןוא םָּדַה תא תקרזו
 טולּב סָאד |
 יי םּורַא רַאטלַא ץֿפיֹוא + ביבס חבזמה לע |

 % + הויב 65 == -
 ור)

 ןעמהענ טסלָאז ּוד ןּוא .אכ
 | ,םולב םעְד ןוֿפ | |
 רַאמלַא םעד ףיוא זיא סָאװ חבזמה לע רשא

 ,לייִאּבלָאז םָעד ןופ ןוא החשמה ןמשמו
 ןעגנערפש םִע טסלָאז ּוד ןוא תיִּזהְו

 ,רעדיילק - ענייז ףיוא ןּוא ןרחַא ףיֹוא ויָדֵנּב לעוןרהא לַע
 ןהיז ענייז ףיוא ןּוא וינכ לע

 רָעדיילְק ס'ןהיז ץנייז ףיֹוא ןּוא ןתא ויָנב יִדְנִּב לע
 ,םהיא םמ |

 .רַעגניֿפ רֶעּבֶא .ןַעּבעג ( רג (
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 יִדָנבּו אוה שדקו

 | וינבו

 : ותא ויָנב יִדְנִבּו

 .| ןמ הקלו .בב

 ₪ ליאה ה

 הלאה בלחה

 .בלחה תֶאְו
 בר תֶא הָּמְַמַה
 דֵבַּכַה תרתי תא

 תולכה יתש תֵאְ

 בֶלחַה תא

 היל ֶׁשֲא
 מיה קוש תֶאְו
 :אּוהםיִאְּלִמליִאיִּכ

 תחא חל רבו כ

 מש ל לו
 תחא

 דָחֶא קיקרו

 תֹוצַּמַה לֵּמִמ

 ;הָוהי יֵנְפִל רֶׁשֲא
 לֹּבַה תמש .דכ

 ןרחא יִּפַּכ לַע
 יב יִפַּב לע
 הָפּונְּתֶתאּתִּפַנִהְ
 ; הוה נפ

 םתא תְחְקְל ן .הכ

 םדמ
 הָחּבּומה ּתרטקהו

 .ףייווש ,קָע (

 , (עכוקטיורב לייָא ןייֵא ןוא

 ןופ דנֲעה יד ףיוא

 תרות

 | = גילויה ןייז טָעװ רֶע ןּוא
 7 , רעדיילק ענייז ןוא

 .ןהיו ענייז ןּוא

 ענייז ןופ רָעדיײלק יד ןּוא 1
 .םהיִא טימ ןהיז

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא
 רעדיוו ןוֿפ

 (:לָעדיײװ םָעד ןּוא סטעֿפ טָאד

 ,םטָעֿפ סָאר ןּוא

 ,דײװעגניִא יד טקַעדַעּב סָאװ

 ןופ שיילפטיור סָאד ןּוא

 .טכ .הוצת ,תומש .דימלתהו הרומה

 הָלעַה לע

 החי חיל

 הוה נפל

 | ה אוה | השא |

 תלו .וכ
 הזהה תֶא

 םיִאְּלַּמַח ליִאַמ

 הְַָל רֲֶׁא
 הפונת ותא ּתְפַנִהְו |

 -: ' רֲעּבֲעל ן'ֿפיֹוא
 ןערעינ .עדייב יד ןּוא }

 ,ס'} 8 סָאד ןּוא

 ,ייז ףיוא סָאװ

 ,לָעק געש

 רֶעדיװ א זיִא סָאד .םּורָאוו
 .גנוגיטבעמלָאֿפעּב ןיֿפ

 םיֹורּב ןָעּכַאל ןייֵא ןּוא .גנ

 ש ןַעטכַער םעד ןּוא

 : | לעכיק ןייָא ןּוא

 ?נוא יד םימ ּברָאק ןוֿפ ןרהאל רֶׁשֲאַמ !
 כול עטרֶעיֹוזַעג

 טָאג רָאֿפ (טהעמש) םָאװ

 םֶעְלַא טסלָאז ּוד ןּוא .דכ
 ןעגעלֿפױרַא

 ןרהַא

 = ענייז ןוֿפ רנֲעה יד ףיוא ןּוא
 ,ןהיו

 ןעכאמ ןעזַאל טסלָאז ּוד ןּוא
 יז טימ גנּונֲעוועּב ַא

 ,טָאג רָאֿפ

 ןעמהענ ייז טסלָאז ּוד ןּוא .הכ

 דנַאה רֶעייז ןיֿפ

 ןַעֿפּפמַאד סָאד טסלָאז וד ןּוא
 ,רַאטלַא ַא ן/פיוא

 הָוהְי יִנפִל
 : הָנמְל ףֶל הָיָה
 ָתְׁשֹדָקְו .וכ
 ָּנּתַה הזֲח תֶא
 חַמּורְּתַה קוש תֶאְו

 ףנוח רֶׁשֲא

 םרּוה רשאו

 םיִאְּלִּמַה ליִאְמ

 :ויָנָבְל רֶׁשֲאַמּו
 היהו .חכ

 יָנָבְּוןרָחַאְל
 םֶלֹוע קַחל |

 לארשי יִנָּב תֶאֵמ |
 אוה המּורת יִּכ

 הָיְהִי הָמּורְתּו

 לאְרשי ינָּב תֶאַמ

 םהיִמְלש יִחְבְּזִמ !

 : היל םתמּורת |

 רַעֿפּפָאצנַאג םָעד טימ

 ךּורֲעג ןעבילבעיל םּוצ

 ,טָאג רַאֿפ

 סָאד זיא רע ;ֿפּפָארֲעי יפ א

 .מָאנ רַאֿפ

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןוא .ו

 טסורּב יד

 םגנּוגיטכַעמלָאֿפ
 רער

 ,ןרחַא רַאֿפ זיא רעכלֶעו

- 

 עב ןופ

 ןעכַאמ ןַעזָאל טסלָאז ּוד ןּוא
 טימרעד גנּונֲעווֲעּב א

 ,םָאג ראפ

 .(לייטןיידןייז טעו סָאד ןּוא

 . ןעגילייה טסלָאז ּוד ןוא וכ

 גנּוגעוועב ןוֿפ טסּורּב יד

 . ןוֿפ לָעְקנעש םָער ןּוא }
 ,רַעֿפּפָאלּבעה

 טנֲעווֲעּב זיא םִע סָאװ
 ןֶערָאװַע

 ןַעּביֹוהעגֿפיױואזיִא סֶע סָאװ ןוא
 ,ןערָאװַע

 2 גוגימכץמלָאפעב םָעד ןוֿפ
 ,רָעדיװ

 . ןרחַא ראפ זיא סָאװ ,םָעד ןוֿפ

 .ןהיז ַענייז רַאֿפ ןּוא

 ןייז לָאז סָאד ןּוא .חכ

 ןהיז ענייז רַאֿפ ןּוא ןרהַא ראפ

 ץעוְעג םִעניּבייֵא לא

 ;לָארשי רָעדניק יד ןופ
 .ּבָעה א זיא םָאד םּורָאװ

 ,רֶעֿפּפָא
 לָאז רָעֿפּפָא;ּבָעה םלַא ןּוא

 ןייז (ייז רַאֿפ) סָאד
 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ,רעֿפּפָאסנעדעירֿפ ַערעייז ןוֿפ

 רֶעֿפּפָא;ּבעה רָעייז זיִא סָאד
 .טָאנ ראפ

 .לייט םּוצ ריד (1
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 רעדיילק עגילייה יד ןוא .טכ שדקח יִדְגְבּו .טכ

 ןרהאל רֶׁשֲא
 ירח וי ויה
 םֶהָב הָחׁשְמְל
 :םֶדיתֶאְבאָלַמְלּו

 מי תֶעְבָש ל
 כה סָָּבְְ
 ויִתחִת
 נב
 אבי רֶׁשֲא

 דעומ לֹא לא

 : שב תרָשָ
 ליא תאו .אל

 םיאְּלַּמַה
 חקת

 ורֵׂשְּב תֶא ָתְלַׁשְּו
 :שדק םֹקַמְּב

 ןרָהַא לַכָאְו .בל
 וינבו

 לאה רַׂשְּב תֶא
 םֶחְלַה תֶאְו

 ל רֶשֲא

 : דעומ לה חתפ

 םתא - .גל

 םֶהַּב רַּפִּכ רֶׁשֲא

 םֶדָי תֶא אֵלַמְל

 םתא שדקל

 לכאי אל רז

 :םֶה שרק יִּב

| 

| 

 ,ןרהַא רַאֿפ ןֶענֶעז עז כלו

 ןהיז .ענייז רַאֿפ ןייז ןעלָאז
 םהיא ךָאנ

 ,ייז ןיִא (ייז) ןַעּבלַא;וצ ףיוא

 ןעגיטכעמלָאֿפעבלוצ יז ןוא
 .ייז ןיִא

 ןמ ןַעּבעיז .ל

 רעד ןָאהטנָא ייז לָאז
 ,רעטסעירפ

 טָאטשנַא (ןייז טָעוו) רָעְכלָעוו
 םהיִא

 ,ןהיז .ענייז ןוֿפ

 ןעמוקנײרַא זּומ רַעכלַעו

 טלָעצ:סטֿפיטש ןיא

 .םוהטגילייה ןיִא ןֶענעירעּב וצ

 םָעד ןוא .אל

 םפִע ּב

 עמהָענ ּומסלָאז

 ןופ רֶעדיוװ
 גנּוגיטכעמלָאֿפ

 ן

 ןעבָאקסיֹוא טסלָאז ןּוא
 שײלֿפ ענייז

 .טרָא ןעגילייה א ןיִא

 ןהיז ענייז טימ ןרהא ןּוא .בל
 ןֶעסֶע ןֶעלָאז

 רָעדיװ ןוֿפ שײלֿפ סָאד

 ,טיֹורּב סָאד ןוא

 ,ּברָאק ןיֵא זיא סָאװ

 :סטפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא ןיא
 .טלָעצ

 ,ןַעסֶע ייז ןעלָאז יז ןוא .גל

 ?רָעֿפ םעדכרּוד לָאז סֶע (םּוא)
 ,(דניז עצי ןֶערֶעוו ןַעּבַעג

 ,ייז ןֶעגימכעמלָאֿפעּב ּוצ

 ;יוז ןעגילייה ּוצ (ןּוא)

 לָאז רערמְעְרפ א רָעְבֶא
 ,ןֶעסֶע טינ (ןוֿפרֲעד)

 .טייקגילייה ַא ןֶענַעז יז םּורָאװ

 תאטח רַפּו .ול |
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 רֵתְוִי םִאְו .דל

 םיִאְלַּמַה רֵׁשַּבִ
 .םֶתְלַה ןמ
 רקְּבַה דע

 םעוו סֶע ּביֹוא ןּוא .דל
 ןעּביילּברֶעּביִא

 רעד ןוֿפ שיילפ םָעד ןוֿפ
 גנוניטכעמלָאֿפַעּב

 טיֹורּב םָעד ןּוֿפ ןּוא

 ,הירֿפ:רֲעד ןיא זיּב

 םעד ןֶענֶערּברַעֿפ ּוטסלָאז רתונה תא תפרשו
 טסער:רעּביא \ 0 ש דג הד
 / "  :רָעיֿפ ןיִא שאב
 ,ןֶערֶעו ןעסענעג טינ לָאז םָע לכאי אל

 ;אּוה שרק יִּכ
 1 רַהֲאְל תיִשָעְו .הל

 .טייקגילייה א זיא סָאד םּורָאװ

 ןָאהמ ּוטסלָאז יֹוזַא ןוא .חל
 ;ןהיז ענייז ןוא ןרהַא וצ | הָבָּ יו

 ריד ּבָאה ְךיִא יװ סָעלַא ית רֶשֲ לכּכ
 זוכתא

 = םיִמָי תַעֹבִׁש
 ;םֶדָי אָלֵמְּת

 : ןעלהָאֿפַעּב
 געמ ןעּבעיז

 .ןעגוטכַעמלָאֿפעּב ייז ּוטסלָאז

 םּוצ סּכָא'נַא ןּוא .ול
 רַעֿפּפָא; סגנו גינייר

 גָאמ ןֶערָעי ןעכַאמ וטסלָאז םויל השעת

 ,גנּוּבעגרַעֿפ רוצ םירפכה לע
 ןעגינייר טסלָאז ּוד ןוא חבזמה לע תאטחו
 ,ראטלא םָעד -:סה רצ חג
 טסַעוו ּוד סָאװ םָעד טימ ןילע ךרפכב
 ,ןעּבְעגרְעפ םהיֵא ףיוא 9 הנצח
 ןעבלאז םהיא טסלָאז ּוד ןּוא ותא ָּתְחַׁשַמּ

 .םהיא ןעגילגיייה ּוצ םּוא : ושדקל

 םימי תעבש ול

 חַּבְזּכַה לע רּפַבְּת

 ותא תש
 הבמה הָיָה
 םישדק שרק

 חּבְַמַּב עגה לב
 ןיי :*

 געט ןעבעיו .ול

 ן'פיוא ןַעּבַעגרַעֿפ ּוטסלָאז
 ,רַאטלַא

 םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא
 ,ןעגילייה

 ןייז םָעוו רַאטלַא רעד ןּוא

 ;גילייה ןּופ םּוהטּפילײה ַא
 ,רעמיהט

 ןָא ךיז טרהיר סָאװ רֶערֶעי
 ,רַאטלַא םּוצ

 קש .(!גילייה ןייז זּומ : שדקי

 .ע"בארה פ"ע (1
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 .יש ש
 רשא הזו .חל

.₪ 
 ;רַאטלַא ץפיוא | |

 וטסלָאז םָעזיד ןּוא .חל
 ןֶעכַאמ

 עגירהָאינייֵא ןַעסּפֶעש הנש ינב ישב

 דיִמָּת םויל םינש

 ספעש ןייֵא / שבב תֶא של
 | דחאה

 - רַב הֶׂשֲַּת
 םּפעש ןָעטייווצ םָעד ןּוא ינשה ׂשֶבְּכִה תאו

 | ןיב הֶׂשֵעַּת
 |: םִיַּבְרַעֲה

 לו לָעטנהֲעצ ַא ןּוא .מ תל ןרשעו .מ

 ענֶעסיֹוטשעג ןיא טשימרָעֿפ תִֹתַּכ מָׁשִּב לּולּב

 יא ןִַה עַבְר
 סו
 ןיוו ןיה לָעטרעיֿפ א ןִיי יִהַה תֶעיִבְ
 ! דָחֶאה ׂשֵבְּכַל
 שבבה תֶאְו .אמ

  .גידנָעמש ,גָאמ .ַא ייווצ 4

 הירֿפ:רָעד ןיא ןַעכַאמ ּוטסלָאז

 ןעשיווצ ןַעכַאמ ּומסלָאז
 .ןֶעדנֶעווָא יד

 ,ןיה לַעטרעיֿפ ַא

 רַעֿפּפָא?קנַארט א ןּוא

 .סּפעש ןייֵא ףיֹוא

 ספעש ןָעטייווצ םעד ןּוא .אמ|
 \ינשה

 ןעשיווצ ןַעכַאמ ּומסלָאז ןיִּב השקת יב השטח
 ; ןַעדנֲעוָא יד םיִּבְרַעָה

 הירֿפ;רֶעד אי יי ןופ רַעֿפּפָאיּפש סָאד יו = רקבה תחנמכ
 רַעֿפּפָאקנַארט ןייז יוו ןּוא ּהַּכְסְנִכּ

 ,ןעבַאמ וצַאד ּומסלָאז ּהל השעּת

 ,ךורעג ןטבילבעיל םּוצ ַחחיִנ ַחיִרְל

 .טָאנ רַאֿפ רעֿפפָארעיֿפַא :הָוהיַל הֵׁשִא

 :צנַאג םָעגידנֲעמש .ַא ,במ דיִמָּת תלע .במ
 סָאד ויִא רַעֿפּפָא 7

 רעטכַעלשעג ַערֶעייֵא רַאֿפ םֶכיֵתֹרדְל

 :םמפימש ןוֿפ גנַאגנייַא םייּב = דעומ להא חַתַּ
 | םלעצ |

 | ,טָאנ רָאֿפ הוה נפ

 .ל ,טכ ,הוצה ,תומש

 ךייַא ּוצ ךיז לָעװ ְךיִא או םֶכָל דַעְוַא רֶׁשֲא
 ,ןַעזייווַעּב המש

 .טרָאד ןָעדְעְר ּוצ ריד םימ :םש ךילא רֵּבַרְל

 מרָאד ךימ לָעװ ךיא ןּוא .גמ
 (: ןֶעזייווַעּב

 ,לָארשי רעדניק יד ּוצ
 םָעװ (ןפשמ רַעד) רֶע ןּוא
 ןיימ ךרּוד ןֶערֶעו טגילייהעג

 המש יתדענו .גמ

 לאָרְׂשִייִנְָ
 .יִרבִכַּב ׁשֵּדְקִנְ

 .טייקבילרעה רדר לקט
 ןעבַאמ לָעוװ ךיִא ןּוא .דמ יתשדקו .דמ

 גילייה טלעצסטֿפימש םָעד דָעֹומ לֶחֹא תֶא

 ; ראטלַא םָעד ןּוא חּבזמה תאו

 ןהיז ענייז ןוא ןרהַא ןּוא ויָנַּב תאו ןרַהַא תֶאְ

 ,ןעגילייה ךיִא לעו == = | ׁשדקא

 .ןֶענעיִרָעּב ּוצ רימ רַאֿפ : יל ןהָכל | ל

 ןעניואוו לָעװ ךיא ןּוא .חמ יתנכשו .המ

 ,לָארשי רָעדניק יד ןעשיווצ לֵארְׂשִי נב ָךֹותַּב

 ןייז יז רַאֿפ לָעװ ךיִא ןּוא | םֶהָל יתייהְו

 .טָאג ַא : םיהלאל
 ,ןעסיוו ןִעלַעוו ייז ןּוא .ומ ועדִיו .ומ

 .,םָאג ןיִּב ךיִא סָאד הוה נא יִכ

 ,טָאג רֶעייז םֶהיֵזלֲא
 םָתֹא יתאצוה רֶׁשֲא

 םִיַרְצִמ יֶראמ
 ןעניואו לָאז ךיא םוא = םכותב יִנָבשל

 :ײז ןעשיווצ
 .םָאג רָעייֵז ,טָאג ןיב ךיִא :םֶהיֵהלֶאו הוה נא

 ?סיֹורַא יז ּבָאה ְךיִא סָאד
 טרהיֿפע

  םירצמ דנַאל ןוֿפ

 ,ל -.יעיבש
 בת ישו ןַעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא א חּבומ תישעו .א

 רַאמלַאינַא :
 ;קרָעווכיור סָאד ןָעביור םּוצ תרטק רטקמ
 לו: 00 ה'נ-

 םיִמְש יִצָע
 : !תא השעת

 ץלָאה ןָעיצַאקַא ןוֿפ

 .ןַעכַאמ םהיִא ּוטסלָאז

 .ןעמוקנַעמַאזוצ לַעװ ךיא (



 .דימלתהו הרומה תרות

 גנַעל ןייז ליֵא ןייֵא ג  ֹוּברַא הֵּמִא ב

 ובָחְר הַָּא
 יהי ב
 מל םִיְמַא
 : ויתנרק ּונּמִמ

 ; טיירּב ןייז לווא ןייֵא ןוא

 ,ןייז רֶע לָאז גיטנאקרעיפ

 ;ךיוה ןייז ןעלייַא ייווצ ןוא

 םהיא ןוֿפ ןֶענַעו רַענרעה ענייז

 .םסּבלֲעז :
 םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא .ג  ןתֹא תיפצו .ג
 ןעקֶערֶעּב 0
 ,דלָאג םָענייר טימ רֹוהַמ בה

 (1ךַאד ןייז וּגַּג תא

 םּורַא טנַעוו ענייז ןוא ביבס ויתריק תַאְ

 ורק תא
 ול שת
 ביִכָס בֶהָ רו

 ,רַענרעה ענייז ןּוא

 םהיִא ּוצ ךאמ ןּוא

 .םּורַא ץנַארק םָענֲעדלָאג א

 די יש : - 5 + ןעגניר ענַעדלָאג ייווצ ןוא .ד בהזתעבט יתשו .ד
00 \ 

 ןעכַאמּוצ םהיא ּוטסלָאז ול השעת

 ,ץנַארק ןייז רַעטנּוא ןרזל תחתמ

 ויִתעְלִצ יִתְש לע
 = הָשָעִת
 יד יש לע
 ביתי
 ;הָּמִהַּבֹותאֹתאַׂשְל

 תֶא שת ה
 ,םיִּדַּבַה

 םימש יִצֲע

 ;בֶהָו םָתֹא ָתיִפצְ

 ןעלקניוו ייווצ ענייז ףיֹוא

 ,ןעכַאמ ּוטסלָאז

 ,ןעטייז עדייב ענייז ףיֹוא

 רֶעטרֶע ןייז םָעוו סָאד ןּוא
 ןעגנַאמש יד רַאֿפ

 .ייז םימ םהיא ןַענָארט ּוצ

 ןעבאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ה
 ןעגנַאטש יד

 ץלָאהןנ עיצַאקַא ןוֿפ

 ןעקֶערעּב ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ,דלָאג טימ

 םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא 2
 ןעלעטש

"65 7%. 

 ותא התַתְנ ו

 תֶכרַּפַה יֵנְפל
 ,םינגייצ םעד ןוֿפ טד ₪ 7. ₪ עדַאל רעד ףיֹוא זיא עכלעוו תדעה ןרא לערשא
 ,קעדוצ םעד רָאֿפ תרפכה ינפל

 ,תכרפ רֶעֹד רָאֿפ

 .עמַאלּפ ןייז 1

 תֹרַּנַה תא |

 םִיַּבְרַעָה ןיִּב |
 הריסה |
 דיִמָּת תרמק |

 הֵחַנְמּו הָלעְו

 99 .ל ,הוצת ,תומש

 םָעד רֶעּביִא זיא רֶעכלַעװ
 ,םינגייצ

 ךיז לָעװ ךיִא ּואוו טרָאד |

 תֶרֵעָה לע רֶׁשֲא
 ל דעוא רֶׁשֲא

 : יו ריד ּוצ  :המש
 + ןצ

 |.םהיַא ףיֹוא לָאז ןרהא ןּוא 3) ויִלָע ריטקהו 3
 ןרעכיור ןרחא

 ג ןעיירָעצעפס ןוֿפ קרָעװכיֹור םימס תרטק

 ,ןעגרָאמ;הירֿפ ןעדֶעי רבב רַקּבַּב

 םכָערּוצ טכַאמ רֶע עו תרַּנַה תֵאֹוביִטיִהַּב

 ,ןעּפמָאל יד
 .ןערעביור סֶע רֶע לָאז : הָנריטְקי

 ןָא טעדניצ ןרהַא ןָעוו ןוא .ח ןרהַא תלעהבו .ח

 ןַעּפמָאל יד

 ,ןעדנַעװָא יד ןָעשיווצ

 (לָאמַאכָאנ) סֶע רֶע לָאז
 :ןערעכיור

 קרָעװכיֹור םָעגידנעמש א

 הָוהְי יִנְפִל
 : םֶכיֵתֹרֹדְל

 טאג רָאֿפ

 .רעטכעלשעג ָערֶעייֵא ןיִא

 םהיִא ףיוא טלָאז רהיא < ןיִלָע ּולֲעַת אל .ט
 'ןעגניירּב טינ

 ,קרָעװכיור סָעדמערֿפ הרז תרטק

 רַעדָא רַעֿפּפָאצנַאג ַא ןוא
 .,רַעֿפּפָאזײּפש א

 רָעֿפּפָאקנַארט ןייק ןּוא

 רהיִא טלָאז
 ךסנו
 לע ּוכּמִת אל
 הַא רּפְִו
 ויתנְרק לע

 הב תחצ
 תאַטַח סמ

 רבה
 = הָנָשַּב ַחַא
 וילָע רֵּפַכְי |

 םהיא ףיֹוא
 .ןעסעיג טינ

 ןַעּבעגרַעֿפ לָאז ןרהא ןוא -י

 רַענרעה ענייז ףיוא

 ;רהָאי ןיא לָאמ ןייֵא

 םָעד ןופ טּולּב םָעד טימ
 סגנוהיײצרֶעֿפ ל סגנוגינייר

 ; רַעֿפּפָא
 רהֶאי ןיִא לָאמ ןייֵא

 'ןַעּבעגרַעֿפ םהיא ףיֹוא רע לָאז

 םכיתרדל ערֲעייַא עא ןיִא
 ;רעטכַעלשִעג לח ב



 .דימלתהו הרומה תרות 0

 ?גילַיה ןוֿפ םּוהטגילייה ַא אּוד םיִׁשָדק שרק
 .טָאג רַאֿפ םָאר זיא רָעמיהמ | ; הוה ויל

 .וכ--י ,גמ לאקזחי :הרטפה

 ,אָׁש ת יִּכ

 טדָערעג טָאה טָאג ןּוא .אי לא הָוהְי רֵּבַדיִו .אי
 ץהשמ ּוצ | השמ

 :יֹזַא ; רמאל

 ןעמהָענֿפיוא טסָעװ ּור ןֶעוו .בי אשת יִּכ .בי

 רעדניק יד ןּוֿפ להָאצ ד| נב שאר תא
 לָארשי לארשי

 ,(ךָאנעטלהָעצַעג ערעייזְךֶאנ = = םהידקפל

 ןַעּבעג ייז ןָעלָאז ונתנו

 5 רלֲעגזַעל סָאד רֶעדֲעי ֹוׁשֹפַנ רַפַּכ שיא

 ֲע עו ןייז ,טָאנ ַאֿ | | הֹוהיַל |

 ,ןֶעלהָעצ ייז טעו | םתא יקַַּב

 ןוא ףננ םהב הֶיְהִי אלו
 ו עמ ןֶעו

 טעוו םִע

 ,ייז ןעשיוװצ \ ענַאלּפ 6 + צ:יה
 .ןָעְלהְעצ ייז טעו ןעמ ןָעו !םֶתֹא רקפְב

 ןייק ןייז םינ

 ,ןעּבעג ייז ןעלָאז סָאד .גי ונתִי הֶז .גי
 ךרּוד טהָעג סָאװ ,רֶעדֲעי לע רֵבֹעָה לָּ

 :עטלהָעצעג יד םיִדָקִּפַה
 לקשה תיִצֲחַמ

 ׁשֶרֹקַ לקשב |

 ,הרג גיצנאווצ טָאה לקש רֶעד לקשה הר יִרׂשָע

 לקשה תיִצֲַמ
| 

 ;הָוהיֵל הָמּורְּ

 לקש ןַעּבלַאה ַא

 ,לקש ןָענילייה ןוֿפ

 לקש ןַעּבלַאה ַא

 .טָאג רַאֿפ קנֲעשעג א

 ךרוד טהעג סָאװ ,רֶעדֶעי .די לע רֵבֹעָה לֹּכ .רי
 עטלהֲעצַעג יד = םידקפה

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןופ הנש םירשע ןבמ
 לש + גש וש +

 ,רֲעכַעה ןּוא הלעמו
 + הד צ

 .ןערֶעװ טלהַעצעג ןעפרַאד בלו 6

 .ל ,אשת יב ,תומש

 קנעשעג םָעטָאג ןַעּבעג לָאז : הוהְי תמורת ןתי

 טינ לָאז רעכייר רָעד .וט| | אל רישעה .ומ
 ,ןערהעמ | הָּבְרִי

 טינ לָאז רעמירָא רעד ןּוא טיעמי אל לדה
 ןערעגינעװ

 לקשה תיִצֲַּכְ

 תַמּורְּת תֶא תֶתֶל

 ,לקש ןַעּבלַאה םָעד ןופ

 סֶעמָאג סָאד ןֶעּבַעג ּו :
 קנַעשֶעג הוהי |

 ַערֲעייֵא רַאֿפ ןֶעּבעגרָעֿפ ּוצ לַע רֵּפַבְל |

 .ןֶעלֶעעז : םכיִתשפנ

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא .ּוט ִּתחַקְלְו .וט

 גנוּבעגרָעֿפ ןוֿפ רלֲעג סָאד םיִרְּפִּכַה ףֵסְּכ תא

 לָארשי רָעדניק יד ןּופ לר עי ינב תאמ

 ותא תתנו

 לָהא תבע לע
 דטומ |

 יד רַאֿפ ןייז עו סָאד ןּוא ֵאָרְׂשִי יֵנְבִל היהו

 לָארשי ר רָעדניק

 ,טָאג רָאֿפ ןעקנַעדנַ םּוצ הָוהְי נפ ר

 ןַעּבעגּבָא םָע טסלָאז ּוד ןּוא

 = גנוטכירניײַא;טסנעיד יד ףיוא
 ,טלעצ:סטֿפיטש ןוֿפ

 ץרֶעייַא רַאֿפ ןַעבַעגרעֿפ צםֶכִתֹׂשְפַנלַערפַבל
 .ןֶעלֶעעז :

 י ררדו
 טרֶערַעג טָאה טָאג ןּוא .וי א הָוהְי בר זי

 ן'השמ ּוצ השמ

 ;סָעדנַעגלָאֿפ ; רמאְּל

 הש תי
 תֶׁשֹהְנ רי
 תַשְְ וכ
 הצל
 ותא תתנו
 דעומ לֶהֹא ןיּב
 חָבַומַה יב
 ?נײרַא טרָאד טסלָאז ּוד ןוא : םימ המש תתנו

 רַעסַאװ (* ןעסעיג ןח

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .חי

 סַאֿפ;דנַאה םָענרֲעּפּוק א

 (:לעטשעג םָענרֲעּפּוק ַא ןּוא

 | ,ןעשַאװ םּוצ

 ןעלעמש םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא

 טלַעצ;סטֿפיטש םָעד ןָעשיווצ

 רַאטלַא םָעד ןעשיווצ ןּוא

 .ןֶעּבעג 6 .םוֿפ (1



 ןרַהא וצחרו שי
 וינבו

 שש

 ונממ

 םֶהיִדְי תֶא

 ;םֶהיֵלְנַר תֵאְו

 םאבּב כ

 דעומ לֶהֹא לא

 םימ וחי

 ותמי אלו

 לא השב וא

 תֶרֵׂשְל

 .הֶָׂא ריטה
 ; הָוהיִל

 םֶהיִדְי וצחרו <
 םֶהיֵלְנו

 0/0 ּותֵמִי אלְו

 ֶהָל ָתהְ
 סלע קח
 ; םָתֹרדְל ֹועְרּולּו ול

 לא הֹוהי רֵּבַדיַו .בכ
 !השמ = |

 :רמאל

 ל חק הּתַאְו .מ
 - שאר םיִמָשּב

 רורד רַמ

 תואמ שמח |

 םשּב נקי

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןהיז ענייז טומ ןרהַא ןּוא .טי
 ןעשַאװּבָא ןעלָאז

 םהיֵא ןופ

 דנעה ַערֶעייז

 .סיֿפ ערָעויז ןּוא

 ןעמוקנײרַא רֶעייז יב ב

 טלָעציסטפימש ןיא

 ןעשַאװּבָא ךיז יז ןַעלָאז
 ,רַעסַאװ טימ

 ,ןַעּברַאמש טינ ןעלָאז ייז םּוא

 ןהָעגּוצ ןעלעוו ייז ןַעוו רֶעדָא
 רַאמלַא םּוצ

 ,ןענעירַעּב ּוצ

 רַעֿפּפָארעײֿפ א ןַעֿפּפמַאד ּוצ
 : טָאג רָאֿפ

 ןעשַאװ ןַעלָאז ייז ןּוא .אכ
 סיפ ָערֶעייז ןוא דנעה ערֶעיײז

 .ןַעּברַאטש טינ ןָעלָעוו ייז ןוא

 יוז רַאֿפ ןייז לָאז סָאד ןּוא

 ,ץעעג םַעניּבייֵא םלַא

 ענייז רַאֿפ ןוא םהיֵא רַאֿפ
 ׁשַעג ַערֶעייז ןיִא ןַעמַאז

 ,רעמבעל

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .בכ |
 ץהשמ ּוצ

 ;םָעדנַעגלָאֿפ

 ריד םהָענ ּוד ןּוא ,גכ

 : ןַעצריוועג עמסעב יד

 עדנַעסעילֿפ?טסּבלַעז
 (:עהררימ

 (לקש) טרעדנוה ףניֿפ

 ,(?ץיריוװעגגנירמיצ ןּוא

 ,ןֲעיּבַארַא ןיִא עהררימ עגידעקעמש טרָא'נָא 1
 .ךיז ןופ טסעילֿפ סָאװ
 .ןָאלייצ לעזניא

 ץֿפיֹוא םומָאמַאניצ (ל
 םישדק שרק ויָהְו

 11 .ל ,אשת יכ ,תומש

 ,םָעד ןופ טֿפלַעה א ותיצחמ

 גיצפופ טרָעדנוהייװצ = םיתאמּו םישמח

 רהַאר;ץריוועג ןּוא םשב | הנקו

 :סיִתאַמּ םישמח
 שמח הדק .דב

 תואמ

 שק לָקְשְּב
 :ןיה תַז ןָמְשו
 ותא תישעו .הכ

 שרק תַחׁשִמ ןמש

 .גיצֿפוֿפ טרָעדנּוהייווצ

 ףניֿפ (!ַאיססַאק ןּוא ,דכ
 טרעדנּוה

 לקש ןַעגילייח םָעד ןיֿפ

 .ןיה א לייֵא-ןעווילֶא ןּוא

 ןופרעד טסלָאז ּוד ןּוא .תכ
 ןעכָאמ

 גנּוּבלַאז רעגילייה רעְדּוצ לייא

 ,ּבלַאז רעטכירעגוצ א תחקרמ חקר

 ,טײּברַא;רָעטסײמּבלַאז ַא חקר השעמ

 גנובלַאז רֶעגילייהרָעדּוצ לייִא שדק תֶחַשמ ןמש

 .ןייז סע טָעוװ , היהי

 וטסלָאז טימַאד ןּוא וכ ֹוב תחשמו ,ּוב
 דֶעֹומ לֶהֶא תֶא " - טלעצ:סטֿפיטש םָעד ןַעּבלַאז .

 ;תֶרעָה ןֹורֲא תֶאְו

 חלשה תאו .זכ

 ויל ֵּ תֶאְ

 הרנמה תֶאְ

 הלב תֶאְו

 .ערַאל?סינגייצ יד ןוא

 שיט םָעד ןּוא .ונ

 סעֿפעג ענייז ַעלַא ןוא

 הרונמ יד ןּוא

 ,םעֿפַעג ערהיא ןּוא

 .רַאטלַא;סקרָעװכיור םעד ןּוא : תרטפה חבזמ תֶאְו

 רַאטלַא;רָעֿפּפָא םָעֹד ןוא .חכ| ,, ה: - ' חבזמ תאו .חכ
 !הָלעח

 סעֿפעג ענייז ַעלַא ןוא ויל לָּ תאו

 ,לעטשענ ןייז ה ןוא סַאֿפ;דנַאה םָעד ןוא :ונכתאוריכהתאו
 :ןעגילייה יז טסלָאז ּוד ןּוא פט םתא תְׁשַּדִקְו .טכ

 ןייז ןעלָאז יז ןּוא
 : גילייהצנַא

 .םֹּכֲעוֲעג טרַא'נַא -- העיצק רֶעדָא ('
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 ןָא ךיז טרהיר סָאװ רעדֲעי  םֶהַּב עגנה לכ
 יז ּוצ |

 .גילייה ןייז זּומ : שדקי

 ןהיז ענייז ןוא ןרחַא ןּוא .ל תאו ןרַהַא תאו .ל

 ב =
 ,ןַעּבלַאז ּוטסלָאז חשמת

 ןָעגילייה יז טסלָאז ּוד ןּוא םתא תשדקו

 :יִל ןָהְבְל

 לֶאְרָשי ינְּב לֶאְו אל

 .ןַענעיִדַעּב וצ רימ רַאֿפ

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ ןּוא .אל

 ןָערָער יוזא וטפלֶא | רמאל רֵּבַדְּת

 גנּוּבלַאז רַעגילייה רעד ּוצ לייֵא שלק תחשמ ןמש

 רימ רַאֿפ ןייז םָעזיד לָאז יִל הֶז הָוְהִי

 .רעמכַעלשעג ַערֶעייֵא ןיִא ; םֶכיֵֹדָל

 ןופ בייל סָאד ףיוא .בל םָדָא רַׂשְּב לע .בל
 ןעשנעמ א | |
 ,ןעסעיג טינ סֶע ןָטמ לָאז ףסיי אל

 (!להָאצ ןייז ןיִא ןוא ֹּתנְּבתַמְבּו

 ןַעכַאמ טינ רהיִא טלָאז ושעת אל

 :זיִא רַע יו והומַּב

 ,טייקגילייה א זיא סֶע | אוה שרק

 ןייז םִע לָאז טייקגילייה א 1: ; םֶכָל היהי שר כ
 .ךייַא ראפ :
 ןַאמ רֶענֲעי .גל שיא .גל

 ,ּבלַאז ַא ןַעבַאמ םָעוו רעְבְלְטו חקרי רשא

 ,זיִא רֶע יוו | ומ

 ןּופרָעד טָעוו רעב ר ו ןּוא ּונּמִמ ןֵּתִי רֶׁשֲאַו
 ןַעּבעג ,ןערמַערֿפ 8 ףיוא , לע |

 ןֶערָעו טָארעגסױא טעו רעד :ויֵּמַעַמ תרכנו
 .קלָאֿפ ןייז ןוֿפ |

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .רל| א הָוהִי רמאיו .רל
 : ן'השמ ּוצ השמ

 :ןֶעיירֲעצעּפס ריח םהָענ  םיִּמַס ךל חק

 .גנּוטיירָעבּוצ (?

 ,אשת יב ,תומש יע .דימלתהו הרומה תרות

 ֶלחְּׁו ףטִנ
 הבל
 םיִּמַ
 הֵּכִז הנבל

 הָיְהִידַבְב דַּ

 (- סקינָא ,(-ַעטקַאטס
 ;(' ןַאּבלַאג ןּוא

 ןֶעיירֶעצעּפ
 ,ךיורהייוו ןַענייר ןּוא

 לָאז ןעלייהט עביילג ןופ
 .ןייז סֶע ו ו

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא הל התא תישעו .הל
 ןופרעד | ---

 | ,קרָעװכיֹור ַא תרטק

 ,טייברַא = :רעטסיימבלַאז ַא ןוֿפ ּבלַאז ַא א חקור הֵׂשֲעַמ חקר

 ,ןייר ,טשימעגנַעמַאזוצ :שדקרוהמחלממ
 .גילייה ו + + לב

 ןעּביירּוצ טסלָאז ּוד ןוא ל הנפמ תקחשו .ול
 (לייט או ןוֿפרֲער לואי 7 ל:

 יד קרָה
 ןופרער טסלָאז ּוד ןּוא ֵַּּמִמ הֶּתַתְנְו

 ןעגעלקַעװַא
 סינגייצ םָעד רָאֿפ תֶדֵעֲ נפ

 ,טליװצ?סטֿפיטש ןיִא דעומ לְֶאְּב

 .ךיז לָעװ ךיא ּואװ םרָאד|  ךֶל דָעּוא רֶׁשֲ
 ; ןַעזייווֲעּב ריד ּוצ \הפש
 גד

 גילייהצנַאג םישדק שדק

 .ךייא רַאֿפ ןַײז סָאר לָאז : םכל היהת

 ,קרָעװכיֹור סָאר ןּוא .ּול

 ןעכַאמ טסָעװ ּוד סָאװ
 ,(רימ רַאֿפ)

 להָאצ רֶעּבלעַז רָעד ןיִא

 תרטקהו .זל

 השעה רֶׁשֲא

 ָּתְנְְּתַמְּב

 םֶכָל ושעת אל

 ל היחת שרק

 ןעכַאמ טינ (םִע) רהיֵא טלָאז
 :ךייא רַאֿפ

 ןייז סָאד לָאז םייקנילייה ַא
 .טָאנ רַאֿפ ריד יי '; הָוהיַל

 ,ןַאמ רֶעדֲעי .חל שיא .גל

 ןעכַאמ טָעוװ רֶעבלַעוו הומכ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא
 ןעביילגסעד

 .סקַאריטס םיֹוּב ןופ טפירט סָאװ ץריוועג א 0
 .ןעלעשּומ טרַאנַא ,ןרפצ הנשמב .לָענַאנ:ם םי 0
 ןופ טסעילֿפ סָאװ טֿפַאז טרַאינַא -- בלח ןּוֿפ 3
 .ןַאּבלַאג סּכַעווְעג
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 .דימלתהו הרומה תרות

 הב חיֶרָהָל
 ,ויָמַעַמ תַרְכִנְו

 ,ןוֿפרַער ןעקעמש ּוצ

 טָארעגסיוא רֶענֲעי םַעוו
 .קלָאֿפ ןייז ןּוֿפ ןֶערֶעוו

 .אל
 טדֶערעג טָאה טָאג ןּוא .א

 ץץהשמ וצ

 לא הוהי רַּבַדְיַו .א

 השמ
 : יוזא :;רמאל

 יתארק הֶאְר .ב
 םשב

 ירא ןֶּב לֵאָלצּב

 רוח ןב

 ! הָדּוהְי הֵּמַמְל

 ותא אָלַמאְו ג
 םיהלֶא חור
 | הכו הָנּובתִבּו הַמְבָחְּב

 ; הָבאָלַמ לֵב

 תבָׁשֲחַמ בֹׂשְחַ .ד

 ןעֿפרעגנָא ּבָאה ךיא ,הָעְז -ב
 ןעמָאנ ן'טימ

 ןהוז רעד לָאלצּב (םָעד)
 ,ירוא ןוֿפ

 ,רגח ןופ ןהּוז רעד

 .הרּוהי םַאטש ןוֿפ

 ,טסייג סֶעמָאג א טימ

 ןיא ןוא טייהגּולק ןיִא
 דנַאטשרָעֿפ

 טֿפַאשנַעסיװ ןיא ןּוא

 ןֶעטייּברַא וצ תֹוׂשֲעַל
 רָעּבליז ןיא ןוא דלָאג ןיא ףסכבו בֵהֶּזַּ

  תֶׁשחִּנַבו
 ןְבֶא תֶׁשרַחבּו .ה

 .רַעּפּוק ןיִא ןּוא =

 ןעריינש:ןייטש ןיִא ןּוא .ה

 ,ןעסַאֿפניַא םּוצ תאֵּלַמְל

 ןערײנשײץלָאה ןיִא וא  ץֶע תֶׁשֹרֲחַבּו
 ןֶעטייּברַא ּוצ תושעל
 .טייברא<טסנוק רֶעדֶעי ןיא ; הָבאָלִמ ֶבֶּב

 יתתנ הנה יִנֲַו.ו
 ותא

 המסיחא ןּב
 ןד הטמל

 וצ ךיִא ּבָאה טִא ןּוא רו
 ןֶעּבַעגַעגּוצ םהיא

 בָאילהֶא םִעַד

 ךמסיחַא ןוֿפ ןהּוז רעד

 ,ןד םַאטש ןוֿפ

 .אֹל ,ל ,אשת יב ,תומש

 טליֿפרֶע םהיא ּבָאה ְךיִא ןּוא .ג

 .טיּברַא?טסנּוק רֶעדֶעי ןיִא ןּוא

 ,ןעקנַארעג ןֶעקנַעדּוצסיֹוא .ד
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 ןעדֶעי ןופ ,ןֶעצרַאה ןיִא ןוא בל םכח לֵב בלב
 ןעגיצרעהגולק

 ןַעּבעגעגנייַא ךיא ּבָאה המכח יתתנ
 ,םייהגולק אנד יה
 ןעכַאמ ןעלעװ יז ןּוא ושעו

 ריד ָּאה ךיִא ָאּו ,םָעלַא ;ָךְתיִוצ רֶׁשֲאלְּכ תֶא
 : ןעלהאֿפֲעּב

 ' טלעצ:סטפיטש סָאד + דָעֹומ לֶחֹא תא 3

 סָאד רַאֿפ ןעטסַאק םָעד ןוא | תדעל ןראה תאו
 םינגייצ ---ְ%
 ,קערּוצ םָער ןּוא תרפכה תֶאְ

 ,םהיֵא ףיוא זיִא סָאװ | וילע רשא
5 + 6413 

 ה ןוֿפ םָעֿפֲעג עלא ןּוא ;לֶהֹאָה יִַכלָּבתֶאו
 .טלעצ <

 שיט םָעד ןּוא .ח ןָחְְׁשַה תאו .ח

 םעֿפעג ענייז ןּוא יִלּכ תֶאְ

 | הר גה תֶאְו
 הרונמ ענייר יד ןּוא

 הרטה

 ןַעכַאז ערהיִא עלא ןּוא היל לַּכ תֶאְו

 .רַאמלַא;סקרָעװכיֹור םָעד ןּוא :תרטקה חַּבְזִמ תא

 ?רָעֿפּפָאצנַאג םָעד ןוא .ט הלעֶהחַּבוִמתֶא מ
 רַאמלַא

 סעֿפעג ענייז עלא ןּוא יִלּכ לָּכ תֶאְו
 ןוא סָאֿפ2דנַאה םַעד ןּוא ּּנַכתֶאו רויּכה תֶאְו '

 .לעטשַעג:םוֿפ ןייז
 ?סננּונעידָעּב יד ןּוא י דרשה ידְגְב תאו 4

 (1רֶעְרייְלק
 רעדיילק עגילייה יד ןּוא שדקה יד תֵאְ
 ,רעטסעירפ םָעד ןרהַא ראפ ןהֹּכַה ןר םֵהַאְל

 רעדילק ס'נהיז עני ןּוא | וינב יִדגּב תאו

 .רָעטסעיִרפ םלַא ןענעירָעּב ּוצ ;ןֵהַכְל

 59 .אי
 לייַא?ּבלַאז סָאד ןוא .אי ןֶמֶׂש תא

 החשמה

 ןופ קרָעווכיור סָאד ןּוא םיט טסה תרמ טק תאו

 ןעייֵרֶעצַעּפס 1
 ;םּוה כגילייה םָעד רַאֿפ ּט קל

 ענַעּבעילּבעג יד ןוֿפ עטהענעגנעמַאזוצ ןַעקַעד ('
 עגילייה יד ןַעקֶערעּב ּוצ ןעגנַאהרָאֿפ ךעלקיטש
 .גרעּבנייטש  .ןַעבַאז
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 ריד ּבָאה וא יו .,סַעלַא ָךתיִּוִצ רשא לֹכְּכ
 ,ןעלהָאֿפֲעּב

 .ןעכַאמ יז ןִעלֶעוו ּוׂשֲעַי

 טאג טָאה טָאג ןּוא .בי לא החי מאיו .בי
 ץהשמ וצ 'השמ |

 :סָעדנַעגלָאֿפ | ; רמאל

 ּוד ןוא ,י התאו בי

 לארשי רָעדניק יד ּוצ דער לֵאֹרְׁשייַנּבלֶארַּבַּד

 :וזַא רמאל
 געט:עהּור עניימ רֶעְבָא יתתּבש תא ףא

 ,('ןָעמְכַאּבָאְעּב רהיִא טלָאז = = ורמשת

 אוה תֹוא יִּכ

 םֶכיניבּו יִניֵּב

 ןעכייצ א זיא סָאד םּורֶאוו

 ךייַא ןָעשיווצ ןּוא רימ ןעשיווצ
 ,רַעטכֲעלשַעג ערֶעייֵא רא5 םכיתרדל

 ,ןעסיוװ לָאז ןעמ םוא תעדל
 הןהצ

 .ךייַא 'טנילייה : םכשדקמ רַעכלַעװ ,טָאג ןיּב ךיא סָאד הָוהְי ינָא יִּ | |

 טלָאז רהיא ןּוא ,די םֶּתְרַמְׁשּו .רי
 5 ;ה

 | / ,תבש םָעד תַּבַּׁשַה תא , ןֶעטכַאּבָאַעּב
 ַא ךייַא זיא רֶע ןעה םֶכָל איה שרק יִ

 ; םוהטגילייה

 םהיִא ("טכעוושרָעּפ סע רֶעוװ תַמּוי תומ היללחמ
 ,ןֶערֶעו טיֹומֲעג טָעוו

 טוהט סָאװ רֶעדָעי ןַעד ּהַב הֵׂשֹעֲה = יב

 הֵכאֵלְמ |
 םהיִא ןיִא

 :סיוא ןָאזרעּפ ענֶעי טעו | ׂשכָנַה הָתְרַבִנְ
 ןֶערֶעװ טָארֲעג איהה

 ָהיִִּע ברק
 םימי תשש .ומ

 הָכאָלְמ השש
 יִיבְׁשַה םֹּיַבּ
 ןותַַּׁש תש

 ,םייּברַא'נַא

 .קלָאֿפ רהיא ןָעשיווצ ןופ

 גָעמ סּכָעַו .וט

 ,טײּברַא ןֶערֶעוװ ןָאהטָעג לָאז

 א רָעּבֶא

 עהור:תּבש א זיא

 גָאט ןָעטְעְבְעיז ןיִא

 .טגילייהטנָע (= .ןַעטיה (}

 .דימלתהו הרומה תרות

 יעָיְבָשַה םויבו !

 .אל ,אשת יכ ,תומש

 ,טָאג רַאֿפ םייקנילייה ַא הוהיל שק

 טײּברַאנַאטּוהט סָאװ ,רֶערֶעי הָבאֵלְמ השעה לַּ

 תבָשַה םיּ
 , תַמּוי תֹומ

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא פט | = 'נב ֹורְמָׁשְו .וט
 ןעמכַאּבָאעּב ןעלָאז - טאר

 | תַּבַׁשַה תֶא

 תבש םָעֹר ןָעכַאמ וצ תַּבַׁשַה תא תו שעל

 םתְרְ

 : םֶלוע תירּב

 יָעיֵּב וי

 לֵאָרׂשי יֵנְּב ןיִבו
 = אוה תוא

 על
 ימי שש יִּ
 התו הָׂשָ

 ,גָאמ:תּבש םָעד ןיִא

 .ןַערַעוװ טיֹומַעג לָאז

 ,תּבש םָעד

 רֶעטכֶעלשעג .ַערֶעייז רַאֿפ

 = .דנּוּב רָעגיּבייֵא םלַא

 רימ ןַעשיװצ זי

 , = רָעדניק יד ןַעשיװצ ןּוא
 לָארשי

 = ןעכייצ ַא סָאד זיִא

 ,גיּבייֵא ףיוא |

 געמ םֹּכֲעַז (ןיִא) ןער

 טכַאמָעג טָאג טָאה

 ליה שת  םִיִמָּׁשַה תֶא
 ,דרֶע יד ןּוא ץְראַה תאו

 גָאמ ןָעמֲעּבעיז ןיִא ןּוא

 רָע ןוא (:טהּורֲעג רֶע טָה | : שפניו תבש
 .טהּורֲעגּבָא ךיז טָאה

 .ינש

 ןַעּבֶעגַעג טָאה רֶע ןוא .חי השמ לא ןחיו .חי
 ,ן'השמ

 ןעדער טגירנעעג טָאה רע יוו ותא רבדל ותלכּכ
 היא טימ רחדנ 7:
 ,יניס גרַאּב ן'פיוא יניס רַהְּב

 ,םינגייצ ןוֿפ ןעלֿפַאמ ייווצ יד תֶדֵעָה תחל ינש

 ,ןעלֿפַאמ ענרעניימש ןְבֶא תחל

 ענעבעירשַעּב םיִבְתִּכ

 .רָעְגניִפ םָעמָאנ םימ : : םיִהֹלֲא בב

 .ןֶעטייּברַא ּוצ טרעהַעגפיוא 6



 .דיטלתהו הרומה תד ות

 .בל
 טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא .א

 ,ןהָעזַעג
 ךיז טמַאז השמ סָאד

 םעה אריו .א

 השמ ששב יִּכ

 ,גרַאּב ןופ ןהָעגּוצירְעטנרא = רַהָה ןמ תֶדְל

 קלָאֿפ סָאד ךיז טָאה םעה לחקיו
 טלעמַאזרַעֿפ ה
 ןרהַא (!ּוצ ןרהא לע

 םהיא ּוצ ןָעְבָאה ייז ןּוא וילא ורמאיו
 :טנָאזעג -
 | ,ףיוא העטש םּוק

 םיהלא ונל הֵׂשַע

 נפל וכל רֶשָ
 שיאה השמ הז :

 ומה רֶׁשֲא

 םירצמ ץראמ
 ונעַדי אל

 : ול היה הַמ

 | םֶהָלֵא רֶמאַֹּו .נ
 :טגָאזַעג ייז וצ ןרהַא טָאה .ב הַא

 | ופ

 ענַעדלָאג יד (?םיוא טוהט בהזה ימזנ וקרפ
 ,ןעגניר

 רעיא יד ןיא ןענע עכלעוו םכישנינזאב רשא
 ,ןעיורפ ַערֶעייֵא ןוֿפ :

 ַערֶעייַא ןוא ןהיז ַערֶעייַא םכיתנבּו םכינב

 : יִלא ּואיבָהְ
 ,רֶעטכַעט

 |.רימ ּוצ (ייז) טגניירּב ןּוא

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןּוא .ג סעה לֵב וקרפתיו 2
 ןָאהמַענסיֹוא ךיז ןֶע בָאה

 ,ןעגניר ענַעדלָאג יד

 ,טָאג א זנּוא ךאמ

 ,זנוא רָאֿפ ןהָעג לָאז סָאװ

 ,השמ ןַאמ רעד םּורָאװ

 2ֿפיֹוא זנּוא טָאה רֶעֹכלֲעוו
 טכַארּבעג \
 < ,םירצמ דנַאל ןופ

 טינ רימ ןָעסייוו

 זיִא םהיִא טימ סָאװ
 .ןֶערָאװעג

 בֶהַָּה יִמְזִנ תֶא
 ןיִא (ןְעוועג ןַענַע עכלעװ םהינזאּב רשא
 ,ןרֶעיוא ַעֶרֶעייז ו 1 רש דנ

 טכַארּבַעג (ייז) ןַעּבָאה ייז ןּוא
 .ןרהַא ּוצ

 ןעמונעג (ייז) טָאה רע ןוא .ד םדימ חקיו .ד
 דנַאה רֶעייז ןופ

 ?נייֵא םָע טָאה רֶע ןּוא טֶרָחַּב ותא רַציו
 ,(?םרָאֿפ א ןיִא (?טסָערּפַעג

 ! ןרֲהַא לֶא ּואיביו

 ,ןֶעדנּוּבעגנייַא (*  .ּבָארַא טמהָענ (*
 .לעֿפירג (

 .ףיֹוא (1
 .טָעדליּבַעג

 : רֶחֵמ הָוהיל גַח |

 רה ור .ח

 םֶהָל ּוׂשֲע

= 

 105 .בל ,אשת יכ ,תומש

 טכַאמָעג ןופרעד טָאה רֶע ןוא הֵכּסַמ לע והשעיו
 ןי* יב ; בלאק םָענֲעסָאגעג א

 :טגָאזַעג ןַעּבָאה ייז ןוא ורמאיו

 ,לַארשי ,טָאג ןייד זיא רֶעזיד לֵאְרׂשיַדיִהלֶא הֶלֶא

 ;8יֹוא ךיד טָאה רַעכלֶעװ ךּולָעַה רֶׁשֲא
 . טכַארּבעג \

 * .םירצמ דנַאל ןוֿפ :םירצמ ץראמ

 סָאר טָאה ןרהַא זַא .ה
 ,ןהעורטד

 ;'ִנָא .םיובָעגפיוא רֶע טָאה
 ; םהיֵא רֶאּפ רַאטלַא

 ןעפּורעגסיוא טָאה ןרהַא ןּוא

 ןרָהַא אָרִיַו .ה
 ינְל ַחְּבִמ ןְיו
 ןרַהַא אָרְקּיַו
 ;טגָאזעג טָאה ןּוא | רמאיו

 זיִא טָאג רַאֿפ גָאטרָעײֿפ ַא
 .ןעגרָאמ |

 ;הירֿפ ןַעְנָעז ייז ןּוא רו ומיכשיו .ו
 ןגנַאטשַעגֿפוא 4

 ,ןַעגרָאמ ףיוא תרחממ

 תלע ּולֲעַּיו טכַארּבעגֿפוא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 רעֿפּפָאצנַאג

 טכַארּבעג עבָאה ייז ןּוא םימלש ןשגיו |
 ,רַעֿפּפָאסנַעדעירֿפ אפ: חה
 ךיז טָאה קלָאֿפ םָאד ןוא םעַה בַשיו

 טצעזַעג
 , ןָעקנירט ןּוא ןָעסֶע ותשו לכל

2064 

  ָחַצְל ומקיו

 לא הָוהְי רֵּבַדיִו .ז

 ןענַאמשעגֿפױא ןַענעז ייז ןּוא
 .ןעלעיפש ּוצ

 טגָאזֲעג טָאג טָאה ןַאד 1
 : השמ ּוצ השמ

 ,ּבָארַאגיימש ,הָעג " דר ל
 טָאה ןעברָאדרעֿפ םורָאװ = ְהּמַע תֶחְׁש יִּ

 ,קלָאֿפ ןייד
 ;ֿפיֹוא טסָאה ּור ןֶעכלעוו תיִלְעֲה רֶׁשֲא

 טכַארּבעג
 .םירצמ דנַאל ןוֿפ :םירצמ ןיראמ

 ךיג ףיוא ןַעּבָאה יז .ח
 ןָעמָאְרְעְגְּבֶא

 ,גָעוו םָעֹד ןופ

 ייז ּבָאה ךיא ןַעכלַעװ
 , ןעלהָאֿפֲעּב

 טכַאמָעג ךיז ןֶעּבָאה ייז

 ףרדה ךמ

 םֶתיִּוִצ רֶׁשֲא

 הבסמ לֶנָע
 ול ווחתשיו

 ,בלַאק סענעסָאגעג א

 טהיא ּוצ ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא
 טקוּבַעג



 .דימלתהו הרומה תרות 106

 םהיִא רָאֿפ ןַעּבָאה ייז ןוא ול ּוחּבזיו
 ,טרָעֿפּפָאעג 2
 :טגָאזַעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא ןרמאיו

 לארשי ,טָאג ןייד זיא רָעזיד לאְָרשיָךיִהלאהַלֶא

 ל רֶשֲא
 .וירצִמ ץֶרמ
 לֶא הָוהי רמאיו .ט

 :פיוא ךיד טָאה רעְכלְעו
 טכַארּבַעג

 .םירצמ דנַאל ןוֿפ

 : :ן'השמ ּוצ השמ
 סעזיד ןהָעְזֲעג ּבָאה וי םָעָה תֶא יִתיִאְר

 ,קלָאֿפ הזה

 סַעְניִקְעְנמרַאה ַא זיא םָע ןּוא | ףרע השקםעהנהו
 . קלָאֿפ ; אּוה

 = + עה +ח} ,טציִא ךימ זָאל ,ָאזלַא י יל החינה התעו .י

 ןַענַערּב ןרָאצ ןיימ לָאז
 יז ףיוא

 ,ןעמכינרעֿפ ייז לַעוװ ךיא ןּוא

 םֶהב יִּפַא חיו

 כו
 ְךְתֹוא הֶׂשָעֲאְ
 ;לֹודָּג יֹונְל

 ןעכַאמ ךיד לָעװ ךיִא ןּוא

 .קלָאֿפ ןעסיורג א ּוצ

 השמ לחיו .אי
 ןֶעמֲעּב א א

 ,טָאנ ןייז ,טָאג רָאֿפ ויהלא הָוהי ינפתא

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ,טָאג ָא ,םּורַאװ הֹוהְי הָמָל

 ףיֹוא ןרָאצ ןייד ןַענֲערּב לָאז ל
 ,קלָאֿפ ןייד

 ;סיֹורַא טסָאה ּוד ןַעכלַעװ
 טרהיֿפעג

+= 
. 

 טבע 1

 7 אצה רֶשֲא

 םיִרְצִמ ץֶראמ
 לוד כ
 : הקזח דיבו

 ורָמאי הָּמִל "בי

 םירצמ דנַאל ןוֿפ

 טֿפַארק רַעסיֹורג א טימ

 .דנַאה רֶעקרַאטש ַא טימ ןּוא

 יד ןָעלָאז סָאװרַאֿפ .כי
 ןַעגָאז םירצמ | םירצמ

 :יֹוזַא | רמאל

 (+ ןעקנַארעג ןעטכָעלש ַא טימ הערב

 .םָעזַעּב ןיִא (1

 טנָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא ,ט

 ןעמּונעג השמ טָאה ןַאד .אי

 בל ,אשת יכ ,תומש

 ,רהיֿפָעגסיֹורַא ייז רֶע טָאה םאיצוה

 ןיִא יז ןענָאלשרַער ּוצ םּוא םיִרֵהַּב םתא הל
 גרֲעּב יד

 יז ןעטכינרַעֿפ ּוצ ןּוא לכל

 הָמָדֲאָה יֵנְּפ לַעַמ
 ףפא ןורחמ בוש

 הָעָרָה לַע תה

 ןוֿפ עכַעלֿפרַעּבָא רעד ןופ
 .ררָע רעד

 ןייד ןּופ קירּוצ:רהַעק
 ןרָאצ ןַעדנֲענַערּב

 .ןַעגַעוו ךיד (:קנֲערַעּב ןּוא
 ,םטכעלש יר

 וצ (ןָאהמ טסליוו ּוד סָאװ)  ךִּמַעְל
 .קלָאֿפ ןייר

 ,סהרבא ןָא ךיז ןהָאמרֶעד .גי םהרבַאָל רכז .גי

 .בקעי ןּוא קחצי ןָא לאְרשילו חצי

 ,טכענק ענייר ךיִדבע
 לד

 טסָאה ּוד ַעכלַעװ וצ םהל תעּבשנ רשא
 ןערָאװשעג צד צקוה קו +

 6 עמָאנ ןייד ייב ַּב

 ;טרֲערָעג ייז וצ טסָאה ּוד ןּוא

 ןַערהֲעמרָעֿפ לָעוװ ךיא
 | ךעניק ַערֶעייֵא

 | ,לעמיח ןופ ןַערעטש יד יוו

 םֶהָלֲא רֵּבְַּתַ
 סכעְרז תֶא הָּבְרַא
 םימשה יבבוככ

 תאזה ץֶראה לכ

 ִּתְרַמָא רֶׁשֲא
 םכלרזל תא
 לי
 ה עו א
 הערה לַע

 (+טלֶאוועג טָאה רֶע סָאװ |ת\שעל רָּבַּד רשא
 .קלָאפ ןייז ּוצ ןָאהמ : ומעל

 ,דנַאל עצנָאג םֶעַויד ןוא
 ,טגָאזעגוצ ּבָאה ךיא סָאװ

 ַערָעייֵא ןֵעּבֲעַגּבֶא ךיִא לָעו
 ,רָעדניק

 0 עבר סֶע ןָעְלֶאז יז ןוא
 בוא ףיֹוא

 ךיז טָאה טָאג ןּוא .די
 טקנֶעדַעּב

 ,סטכָעלש יד ןַעגעו

 ךיז טָאה השמ ןּוא .ומ
 ;ּבָארַא זיא ןּוא טָעדנַעװַעג | השמ ד ריו פיו .וט

 עגנַאגעג
 -- ,גרַאּב םָעד ןופ רהה ןמ

 ןופ ןַעלֿפַאמ דייב ןּוא תַדַעָה תחל ינשו
 םיננויצ םָעד

 ,רנאה ןייז ןיִא + ןֶענַעז ודי

 .ןֶעציזֲעּב 65 .ריד ןיִא (? .ךיז רָעלְקְעּב ,יירֲעּב (1

 .ןאהטוצ טרערַעג (*



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעלֿפַאט תחל
 דייב ןופ ץעירשמב | ינשמ םיִבְתִּכ

 רעד ןוֿפ ןּוא םייז רעד ןוֿפ \ הזמו הזמ עמיר םֶהיֵרְבֲע
 טייז רַערָעדנַא

 .ןעבעירשַעּב יז ןענֶע + !םיִבְתִּכ םֶה
 ןעלפאט יד ןּוא ,וט תחלהו .זט
 קרַעוושסַעבילמעג א ןענע | םיִהֹלֶא השָעַמ

 המה
 טֿפירש יד ןּוא : בֵּתְכַּמַהְו

 אּוה םיהלא בֵּתְבִ

 ! תחְּלַה לע תּורָח

 שוה עַמְׁשּיַו 3

 םָעָה לוק תא

 'ק וערב הָעְרְּב

 השמ לֶא רֶמאַֹּו

 םיִא זיִא עמיטש?סנעירק ַא הָמָחְלִמ לוק

 ,טֿפירשעבילטַעג א זיִא

 יד ףיֹוא טצירקעגסיֹוא
 .ןעלֿפַאט

 טרעהרעד טָאה עשוהי ןּוא .זי

 ('ןעמרַאל ןייז ןּוא

 :השמ ּוצ טגָאזעג טָאה רע ןּוא |

 6 :הָנֲחַמּ
 טָאה (השמ) רע רַעּבֶא .חי ' רמאלו .חי

 :טגָאזעג ל ןח
 עמיטש ןייק טינ זיִא סָאד לוק ןיא

 ןּופ יירשָעג (םלַא) הרובג תונע
 (? טײקרַאטש ז =
 .ץמימש ןייק טינ ןּוא לוק ןיאו

 ןוֿפ יירשָעג (םלַא) השולח תונע
 (* טײקֿפַאלש א 407
 (+יירשענ  ןופ מימש א תֹונָע לוק

 .ךיא רָעה : עמש יִכֹנֲא
 ,ןַעווַעג זיא .טי יהיו מי

 ברק רשאּכ

 הנחמה לא
 לגעַה תא אריו

 2ּוצ טנַעהָאנ זיִא רֶע יוו
 ןעגנַאגעג

 7 רַענַאל םּוצ

 סָאד ןהָעזרֲעד טָאה רֶע ןּוא
 ּבלַאק

 .הלפמ ַא ,עגַאלרַערינ (* .געיז (? .ןֶעלַאש (+
 .יירשעגגנַאזעג א (+

 קלָאֿפ םַער ןופ עמיטש יד

 .בל ,אשת יב ,תומש

 תלחמו

 הָשמ ףַא רַחָ
 'קוידימודָימ ףְלָשיְ
 תחלה תֶא

 םתֹא רָב
 :רהה תַחַּת

 לֶנְעַה תֶא חיו .כ

 - שׂשָערִׁשֶ
 שאב ףרֶׂשיו

 קד רֶׁשֲא דע זה

 קשיו
 : לֵאְרְׂשִי נב תֶא

 השמ רמאיו .אכ

 ןר רַהַא לא
 םעה ל הֵׂשָע הָמ

 הזה
 ויל תאבה יִּכ

 :הֶלרֶנ הָאָמִ
 ןרהא רֶמאֹּיַו .בכ

 נא ףא רח ל
 הרי הָּא
 םָעָה תֶא
 ;אוה עֶרֶב יִּכ

 יל ורמאיו .גכ

 םיהלא ונל הֵׂשֲע

 גל וכלי רֶשֲ
 שיאה השמ הֶז יִּכ

 .ןיב 6
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 ,ץנעמ (יד) ןוא

 ןֶעדנּוצֲעגנָא ךיז טָאה
 , ןרָאצ ס'השמ

 ןעֿפרָאװעגסיֹורַא טָאה רע ןּוא
 רנֲעה ענייז ןופ

 ןעלֿפַאמ יד

 ןעבָארּבוצ ייז טָאה רֶע ןּוא

 .גרַאּב ןרָעטנוא

 ןעמונעג טָאה רע ןּוא .נ
 ,ּבלַאק סָאר

 ,טכַאמֲעג ןַעּבָאה ייז סָאװ

 טנַערּברַעֿפ סָע טָאה רָע ןּוא
 ,רעײֿפ ןיא

 ןעלָאמוצ סַע טָאה רֶע ןוא
 ןיד ו

 (הפרעד) טָאה ןּוא
 ןעקנּורמַעגנָא

 .לָארשי רערניק יד

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .אכ
 :ןרהַא ּוצ

 קלָאֿפ םָעזיר טָאה סָאװ
 ,ןָאהמַעג ריר

 טכַארּבֲעג טסָאה ור סָאד
 םהיֵא ףיֹוא

 ?דניז ַץסיֹורג א

 ;טגָאזעג ןרהַא טָאה כב

 ןיימ ןֶענערּב טינ לָאז
 ;ןרָאצ ס'נ ררעה

 טסייוו ּוד

 ,קלָאֿפ סָאד

 ַא ןיִא זיִא םִע סָאד
 .עגַאל (?רעטכַעלש

 ;םנָאזַעג רימ ןַעּבָאה ייז .גכ

 ,טָאג א זנוא ךַאמ

 ,זנוא רָאֿפ ןהָעג לָאז רֶעכלַעוו

 ,השמ ןַאמ רָעֹד םּורָאװ

 .טנהַעוועג סמכעלש ןיא ךָאנ זיא רֶע (?
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 ונלֲעֲה רשא

 םירצמ ץראמ

 ונעדי אל
 : ול הי הָמ

 םֶהָל רַמֹאְו .דכ

 בז יִמל
 קה
 יל ונח
 שאב והכְלשאְ

 :הזה לנה אציו
09 0 0 = 

 השמ אריו .הכ

 םעָה תֶא
 אוה ערי
 ןָהַא העְרפ יב
 !םֶהיִמָקְּב הֵצְְׁשִל
 השמ רמָעיִו .כ

 הָנְחַמַה רֶעָשְּב
 = רמאו
 לא היל יז
 ויל ּופְמִאו
 יו יִנְּב לָּ
 םֶהְל רמאיו .וכ

 הוה רמא הּכ

 לארי יקל

 וברח שיא ּומיש

 - טיל

 , ןעגנּונדרָאנּוא -- תוערפ (}
 .טרעטשּוצ ,ןַעּברָאד

 .דימלתהו הרומה תרות

 . זנּוא טָאה רֶעכלַעװ
 טכַארּבַעגֿפיוא

 ,םירצמ דנַאל םָעד ןיֿפ

 טינ רימ ןעסייוו <

 .ןַערָאװַעג זיִא םהיֵא טימ סָאװ

 ;טגָאזָעג ייז וצ ךיִא ּבָאה .דכ

 ? דלָאג טָאה רָע

 ןָאהטַעגסיֹוא ךיז ייז ןַעּבָאה

 רימ ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ;ןַעּבעגעגּבָא

 2נײרַא סֶע ּבָאה ךיא ןּוא
 ,רֲעיײֿפ ןיִא ןַעֿפרָאװעג

 סעזיד ןַעגנַאגעגסיֹורַא זיא
 .ּבלַאק

 ןהָעזֲעג טָאה השמ ןּוא .חכ

 ,קלָאֿפ סָאד
 ,(?טענדרָאעגנּוא זיִא סֶע סָאד

 ג סע טָאה ןרהַא סָאד
 ,(+גנּונדרָאנוא ןיִא טכַארּב

 ערעייז ייּב עדנַאש ַא ןייז ּוצ
 .ןעמָאקכָאנ

 טלעטשעג השמ ךיזטָאה .וכ

 רַענַאל ןוֿפ רֶעיֹוט ןיא

 :טנָאזְעג טָאה רֶע ןּוא

 רַאֿפ (זיִא םִע) רֶעװ
 !רימ ּוצ -- ,טָאנ

 וצ ךיז ןָעּבַאה סֶע ןּוא
 טלָעמַאזרֶעֿפ םהיִא

 . יול:רעדניק עלא

 ייז וצ טָאה רַע ןּוא ,ּוב
 : טגָאזַעג

 ,טָאג טנָאזַעג טָאה יֹוזַא

 :לָארשי ןוֿפ טָאג רָעד

 טנעל

 ,עטֿפיה ןייז ףיֹוא

 דרָעווש ןייז רֶעדִעי ןָא

 ?רעפ :רָערָא

 הָׁשֹמ רֶמאַֹּו

 ,אשת יכ ,תומש .בל

 קירוצ ןּוא ןיה ךרּוד טהָעג ובושו ּורְבִע

 | | 7 ראש רֶעיֹומ ּוצ רֶעֹומ ןופ רַעַׁשֹל רעשמ
 ,רָעגַאל ןיא הנחמב

 טגָאלשרער ןּוא וגרהו

 רֲעדּורּב ןייז רֶעדֲעַי ויחא תֶא שיא

 והעְר תֶא שיאו
 : וברק תא שיאו

 יול ינב ּושעיו .חכ

 השמ רבדכ

 םעה ןמ לפיו

 אוהה םֹויַּב

 יַפְלַא תַשְלשְּב

 : שיא

 השמ רמאיו .טכ

 רֶעייֵא ןייֵא (?טנהָעווֲעג םֹויה םכדי ואלמ

 דניירפ ןייז רֶעדֲעי ןּוא

 .ןעטדנַאוורָעפ ןייז רֶעדָעי ןוא

 = יול/רָעדניִק יד ןּוא .חכ
 . ןָאהטַעג ןַעּבָאה

 ,(:טגָאזעג טָאה השמ יוו

 קלָאֿפ ןופ ןעלַאֿפעג זיא סֶע ןּוא

 גָאט םִענֶעי ןיִא

 .ןַאמ דנֲעזיֹומ יירד יב

 :טגָאזֲעג טָאה השמ ןּוא .טכ

 טנייה דנַאה
 ,טָאג רַאֿפ ֹן הוהיל

 - ?טנַארָעֿפ) זיִא רֶעדֲעי ןעד ונבב שיא יּכ

 ןהיז ןייז ראפ (טָעמרָאװ ---%
 ,רֲערּורּב ןייז רַאֿפ ןּו .ויחאבו

 א ד:

 ךייַא ףיוא טנייה ןַעּבַעג;ּוצ םּוא םויה םכילע תתלו

 .ןַעגעז א :הכרב

 ןעגרָאמ ףיוא ,ןָעוועג זיא סֶע ןּוא 5
 טגָאזע

 תֶרֶּעִמ יהיו .ל
 השמ טָאה - ,

 :קלָאֿפ םּוצ םָעה לא

 םתאטח בא

 הל האט

 טגידניזָעג טָאה רהיֵא

 .{רניז עסיֹורג א

 ךיִא לוו ,טציא א לא הלא ָּתַ |
 ,טָאג ּוצ ןהָעגֿפיֹורַא

 ךיִא לָעװ טבייליפ
 (5 גנוהיצרעֿפ ןעמַעּבסיֹוא

 ,ןעשיװּבָא (5 .טליֿפ (ל

 הָוהְי

 .הָרֵּפַכֲא יַלּוא

 .טרָאװ ס'השמ יוו (1
 .ןַעּבעגרַעֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות

 .דניז רֶעייֵא רַאֿפ : םכתאטח דָעְּב

 ךיז טָאה השמ ןּוא .אל השמ בשיו .אל
 טָאג ּוצ טרהֲעקעגקירּוצ הוה לא

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןוא רמאיו

 מָאה קלָאֿפ סעויר !ָא| םִעָה אֵטָח אנא
 טגידניזעג הזח

 ;דניז עסיֹורג א הלדג האטח

 םֶהָל ּוׂשֲעַּיו

 ; בהז הלא
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 טכַאמָעג ךיז ןעּבָאה ווז

 .טָאג םָענַערלָאג א

 ;(יֹוזַא זיִא) טציִא ןּוא .בל

 ןעּבֶעגרַאֿפ טסֶעװ ּוד ביוא םָתאָמֲח או שת םא
 -- דניז .רעווז

 ,טינ ּביֹוא ןּוא ןיא םאי

 ןופ םיֹוא ךימ קעמ .ךרפסמ אנ ינחמ
 ,(:ר וב ןייד

 עו ץירשעג טסָאה ּוד סָאװ י תבתּכ רׁשֲא

 יו גל
 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .גל | = חו מו 7

 : ן'השמ ּוצ השמ לא
 ךימ ןעגָעִג טָאה םָע רֶעוו י אטח רשא ימ

 ,טגידניזעג - דא
 ןִע עקֲעמסיֹוא ךיא לעוו םעְר  :ירפסמ ונחמא

 .ךּוּב ןיימ ןוֿפ
 .טציִא ןּוא ,דל הָּתַעְו .דל

 . ,קלָאֿפ סָאד רהיפ ,הָעג םָעָה תא חחנ ל

 ריד גָאה ךיִא ןיהואוו ךליתרבדרשאלא
 ; םגָאזעג : + 1 5 5 :

 | ,הָז הנה

 ןהָעג טעו לֶעגנַע ןיימ ףינפל ךלי יִכֲאְלַמ ענ טעוו לטנע ןיימ די הלי יכאלמ
 ,ריד רָאֿפ

 ןיימ ןוֿפ גָאט םָעֹד ןיא וא + ידקּפ םֹויְבּו
 (* גנעבוזפיוא

 ןעבּוזפיוא ייז ןופ ךיִא לָעו םהלע יתדקפו

 .דניז רֶעייֵז (רַאֿפ) : םתאטה

 טנָאלּפעג טָאה טָאג ןגא .הל | 8 ה היו .הל
 ,קלָאֿפ סָאר םעה

- 

 נוֿפָארטשַעּב ןיימ (5 .םייחה רפסמ (;
 .גנּונהָאמרַעד

 ,תומש

 | תיִלָעָה רשא

 ץֶרֶא לא ג

 ׁשֹבְדּו בֶלֶח תַבָז !

 הלעא אל יִּכ |

 109 .גל ,בל ,אשת יב

 ןעּבָאה ייז סָאװ םָעד רעּביִא | 8 שש 8 לע
 ,ּבלַאק סָאד טכַאמְעג לנעה

 .טכַאמעג טָאה ןרחא סָאװ :ןרהא הֵׂשָע רשא

 .נל
 טדֲערֲעג טָאה טָאנ ןּוא .א

 :השמ ּוצ

 ,ריה ןּוֿפ ףיֹוא?הָעג

 לא הָוהְי רַּבַדיַו .א
 השמ

 הזמ הֵלָע ףל

 ,קלָאֿפ סָאר ןּוא ּוד םָָהְוהָּתַא

 טכַארּבעגּפיוא טסָאה ּוד סָאװ

 ,םירצמ דנַאל ןּופ םירצמ ץראמ

 ,רנַאל סָאר ןיִא ץראה לא

 ןַערָאװשעג ּבָאה ךיִא סָאװ יִתְעּבׂשִנ רֶׁשֲא

 = ,םהרבַא ּוצ םֶהָרְבֲאְל

 בקעי ּוצ ןוא קחצי ּוצ בֹקֲעיִלּו קחציל | !

 : גידנָעגָאז רמאל

 ךיִא לעוו רעדניק ענייד ּוצ ;ַגנּתִא עול
 .ןֶעּבעגּבָא סע

 ןעקיש לָעװ ךיִא ןּוא ב נפל יתחלש .ב
 ריד ראפ

 לָעגנֲע נַא :ןאלמ
 אל -

 | וו ךיא ןוא ןעביירטסיורא תֶא יִּתְׁשַרגְו
 ינענּכ םָעַד י גע ו כה

 ירמא םע יֵרֹמֲאָה

 יזרַּפהִו יתחהו
 * 9 {רײ +

 חַחְִּיוְהיבוִּי 
 ,יזרפ םָעד ןּוא יתח םָעד ןּוא

 .יסּובי םָעד ןּוא יוח םָעד

 ,דנַאל א ןיִא .ג

 ,גינָאה ןּוא ךלימ טסעילֿפסָאװ

 ןהָעגפיוא טיג לָעוװ ךיא ןַעד

 ,ריד ןָעשיווצ ףברקב

 ;טרַאה ַא שזיב ּוד ליוו | הרע השק םע יִּכ
 ,קלָאֿפ םעגיקענ התא

 ןעטכינרָעֿפ טינ ךיד לָאז ךיא : דב ָךְלְכַא ןֵּפ
 .גָעְוו ן/פיוא



110 

 םַעָה עמשיו .ד
 ,ךאז עטכעלש יד הֶזהערהרבּדַהתא

 טָאה קלָאֿפ סָאר זַא .ד
 טרעהעג

 לּבַאְתִיַ

 םַעגנָא טינ טָאה רענייק ןּוא שיא ותש אלו
 .ךיז ףיֹוא גנּוריצ ןייז על | ;ויָלָע וידע

 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא .ה | הָוהְי רמאיו .ה

 טרָעיורטַעג יז ןֶעּבָאה

 :השמ ּוצ הָׁשֹמ לא

 | ינב לא רמא
 :לָארשי רָעדניק יד ּוצ גָאז

 ֵאָרְׂשִי
 השק םַע םּתַא

 ףרע
 סעגיקענטרַאה ַא טייז רהיא

 ;קלָאֿפ

 : טּונימ ןייֵא טלָאװ ךיא | הָלָעֶ דָחֶא עַנֶר
 ! ךיד ןעשיווצ < ןהענפיוא ברק

 ןעטכינרַעֿפ ךיד ךיא לָאװ  ְךְתיֵלְכְו
 =  ּבָארַא טציִא םהֶענ ָאולַא |ד יע ד יח הָּתַעַ

 | ,ריד ןוֿפ גנּוריצ ןייד ךילעמ

 ,ןעסיװ (ןיש) לָעװ ךיא א הָעְדִאְ
 ;ְךֶל הֶׂשָעֲא הַמ

 1 ינב ולצנתיו :

 לֵאָרְׂשִי

 .ןָאהט ריד לָאז ְךיִא סָאװ

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא -

 םיִדָע תֶא
  בֶרֹוח רַהְמ

 גנּוריצ רֶעייֵז

 .(=ברֹוח גרַאּב ןיֿפ

 (* ןעמונֲעג טָאה השמ ןּוא .ז | חקי השמו ז
 טלעצ סָאד להֹאָה תא

 ֹל הטנו

 הָנֲחַּמַל ץוחמ

 ,רענַאל םֶעד ןופ טייװ הנחפה מ קחרה

 | ל ארְקְו
 דעומ לֶהֹא

 ךיז .רַאֿפ סֶע טָאה רֶע ןּוא
 ןַעגָאלשַעגֿפױא

 ,רָעגַאל ןרֶעסיֹוא

 ןַעֿפּורעג סֶע טָאה רֶע ןּוא

 טלעצ סגנולמַאזרַעֿפ

 .ןָאהטַעגסיֹוא (1
 | .ןַעמהָענ טעו (? לע םעד טכַאמעג ןַעּבָאה ייז ּואוו

 .דימלתהו הרומה תרות

 - (ןַעמּונַעגּבָארַא ךיז פו ןַעּבָאה

 םעָה לָכ הָאָרו =
 ןנעֶה וע תא |
 ֶָאָה חַתּפ דמל |

 . ברוח ןּוֿפ גידנֲעהָעגקֶעװַא (?

 ,אשת יכ ,תומש .גל

 ןייז טנעלֿפ םִע ןּוא היה

 ,טָאנ טכוז סָאװ רֶעדֲעי הָוהי ׁשֵּקַבְמ לֵב

 םּוצ ןהָעגסיֹורַא טנעלֿפ רעד ך ומ לָהֶא לא אצי
 ,טלעצ:סגנולמַאורָעּפ

 ןרעסיוא ןָעווֲעג זיִא סָאוו :הנחמל ץוחמ רשא
 .רָעְגַאל

 :ןייז יֹוזַא טגעלפ .ה היהו .ח

 ןהענסיורַא טנַעלֿפ השמ ןַעוו השמ תאצכ

 מלָעצ םּוצ לֶהֹאָה תֶא

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד טנַעלֿפ םעה לכ ּומּוקי
 , ןהעטשֿפױא או
 ןהעטש ןַעגַעלֿפ ייז ןוא ובצנו

 | ןפ גנַאגנייַא םייב רֶעדֶעי ולֲהא חת שיא
 ,טלָעצ ןייז

 ,ןעקיקָאנ ןענַעלֿפ ייז ןוא השמירחא ּוטיִּבִהְ
 ן'יהשמ

 ןעמוקניירא טגָעלֿפ רֶע זיב ;ָלֲהָֹה ואב דַע |
 .טלעצ סָאד ןיא

 2נײרַא טנַעלֿפ השמ יוו ןּוא .ט השמ אַבְּ הָיִהְו .ט
 ,טלעצ סָאד ןיא ןעמוק הלְהֹאה

 ךיז לײזןעקלָאװ יד טנֲעלּפ נע עה דומע דרי |
 ןעזָאל רָעטנורא -
 ןהעמש טנַעלֿפ ןּוא דמעו

 ,טלָעצ םעד ןוֿפ גנַאגנייַאםייב | להאה חַתַּפ

 טנַעלֿפ (טָאג) רֶע ןיא ;הֵׁשמ םע רַב
 טימ ןֶעדער

 קלָאֿפ סָאד זַא ןּוא -ז
 ןהָעז טגַעלֿפ

 ליײז?ןעקלָאװ יד

 .השמ

 גנַאגניַא םייּב גידנעהעמש
 ,טלָעצ םָעד ןוֿפ

 קלָאֿפ עצנַאג םָאד טגַעלֿפ
 ןהעטשפיוא

 ןעקּוּב ךיז ןַעגעלֿפ יז ןוא
 עה לָּכ םָק
 חשה
 ןופ גנַאגנייַא םייּב רֶעדֲעי + !להא חתפ שיא

 ב -ןש .
, : 

 ןעדער טגעלֿפ טָאג ןוא .אי א הָוְי רֵּבְִו .אי .טלָעצ ןייז
 .ץהשמ טימ השמ

 | םיִנֵּפ לא םיִנּפ

 6 רֵּבַדי רֶׁשֲאַּכ

 והעְר לא

 , םבויזעג וצ םביזעג

 ןייז וצ טדָער רָענייֵא יו
 3 דניירפ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,רָעגַאל סָאד ןיִא ןָערהְעק ל47- 6 הצב הנחמה לא בשו :קירּוצ ךיז טנַעלֿפ רֶע ןּוא
 רַענעידַעּב ןייז רַעּבֶא ןתרשמו

 ,ןונ ןּב עשוהי ןּונ ןֶּב עשוהי

 ,גנּוי (רָעגיסיילפ) א רַעַנ

 ןַעמערטּבָא טינ טגעלֿפ שימי אל

 ;הָומ ּונלעת לא .טלעצ םָעֹד ןופ | :לֶהאַה ךותמ
 .ישילש

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .בי השמ רֶמאֹיַו .בי
 :םָאג וצ הוהי לא

 רמא הָּתַא הָאְר
 ֹל א

 ,קלָאֿפ סָאד ףיֹוא גניירּב הזה םָעה תא לַעַה
 מינ רימ טסָאה ּוד ןּוא ינתעדוה אל הָּתַאְ

 ןעסיוואוצ ןַעּבֲעגַעג
 ןעקיש טסָעוו ּוד ןַעמָעוו חַלְׁשִּת רֶׁשֲא תֶא

 .רימ טימ יזמע
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 :טגָאזֲעג טסָאה ּוד ןּוא

 :רימ ּוצ טסגָאז ּוד ,הָע|

 ָהֶרמֶא הָתאְ

 שב ְךיִּתְעַדְי
 | ןח ָתאֵצָמ םֵגְ

 טכַאמֲעג ךיד ּבָאה ךיא
 (! טמהירֲעּב

 שכר ןח ןענּופענ ךיוא טסָאה ּוד ןּוא

 .ןָעְגיוא עניימ ןיא טסניג ; יניעּב

 , םציִא ןּוא .גי | הָּתַאְו .גי

 ןענוֿפעג ּבָאה ךיא ּביֹוא [ יתאצמ אנ םא
 1 1 יגיע: עגיוא ענייד ןיא םסנוג יניטב

 ןָעסיוווצ ךָאד רימ בעינ אנ ינעדוה

 (= ןעגעוװ ענייד ךכרד תא

 ,ןַענֶעקרֶע ךיד לָאז ךיא ןּוא ָךַעְדאְו

 טסנוג ןַעניֿפעג לָאז ךיא םיא | 17 אמא ןעמְל
 ,ןֶע עגיוא ענווד ןיִא ךיניעב

 ,ךָאד העז ןוא 7 הארו

  ןייד זיִא ןָאיצַאנ עיד סָאד ; הֶּזַה יוגה ָךְמֹע יִּכ
 . קלָאֿפ

  .ןַעמָאנ ן'טימ טסּואוועג ךיד ּבָאה ךיא (1
 | .טלָעװ רעד טימ גנורהיפפיוא ןויד (?

 אָנ יִנָאְרַה |
 :ָּבדבְּכ תֶא |

 11 .נל ,אשת יכ ,תומש

 רמאוו .די
 ובלי יֵנָּפ
  ָךָל יתחנהו

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .די

 ,ןהעג לָעװ (!טסּבלעז ךיא

 .ןַעגיהּורֲעּב ךיד לָאז ךיִא םּוא

 םהיא ּוצ טָאה רֶע ןּוא .וט ויִלֶא רֶמאַֹּו .ומ
 :טגָאזַעג

 מסעו טסּבלֲעז ּוד ביוא יִלהַיּיא סא
 , ןהָעג טינ

 .ריה ןוֿפ ףיוא טינ זנּוא גניירב

 טָעְוו ןַעד סָאװ טימ ןּוא | עדוי המבו .זמ
 ,ןערָעװ טסּאוועב אופא

 ןָענּופָעג ּבָאה ךיִא סָאד | ןח יִתאֵצְמ יִּכ
 ,ןעגיוא ענייד ןיא טסנוג ךיניֵעּב

 --?קלָאֿפ ןייד ןּוא ךיִא עו ינא
 ,זנוא םימ ןהעג = ב2 טסֶעװ ּוד ןַעוו רּונ ךָאד ונמע ךתכלב אולה
 , םרֲעדנּוזַעגּבָא ו: ': ןייז ןעלעוו רימ ןוא ונילפנו

 קאֿפןיי ןיא יא = = מ יִנֲא
 קלָאֿפ םַעדָעי ןופ םָעָה לֵּכִמ

 .רָעּבָא רָעד ףיֹוא זיִא סָאװ | ינפ לַע רֶׁשֲא
 .דָע רָעד ןוֿפ עכַעלֿפ ן;הָמָדֲאָה

 .יעיבר

 טנָאזְעג טָאה טָאג ןוא "| הוהי רמאיו וי
 :ןהשמ ּוצ השמ לֶא

 ,ךַאז עזיד ְךיֹוא הזה רֵָּדַ תא םַּג

 ;רֶע 57 שה ,טדערעג טסָאה ּוד סָאװ תרבד רשא

 ,ןָאהמ ךיא לָעו הֶׂשָעא

 ןענוֿפָעג טסָאה ּוד םירָאװ .יניע 3 ןח תאצמ יִּכ
 ןַעגיֹוא עניימ ןיא טסנּוג

 טכַאמָעג ךיד ּבָאה ךיא ןּוא ; םשּב ךעדאו
 .טמהירעב טו

 וש ;טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .חי רמאי| .חי

 רימ ךָאד זייווֲעּב

 .טייקכילרעה ןייד

 .טכיזעג ןוימ (1



 .דימלתהו הרומה תרות 119

 טָאה (טָאג) רֶע ןּוא .שי רמאיו .םי
 :טגָאזעג לב רי

 . ןערהיֿפרעביארָאֿ לַעוװו א בר 8 נא
 סָעמּוג ןיימ רָאג יבומ

 ,טביועג ןייד רָאֿפ ךינפ לע

 ןעפּורפיוא לָעװ ךיא וא | םשב יתארקו
 :ןַעמָאנ םָעד ח 6 ה א
 "| טָאג; הוהי

 ,ריד רָאֿפ נפל
 גירֶעננעּב ךיִא םּורָאװ יִתֹנַחְו

 ,ןֶעגירֶעגנעּב ליוו ךיא ןָעמַעו ןחָא רשֶא תא

 ךימ םרַאּברֶע ךיִא ןּוא יתמחרו

 ךימ ליוו ךיא ןָעמַעוװ ףיוא :םֶחְרֶא רֶׁשֲא תֶא
 -ןעמרַאּברֶע

 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא .כ רמאיו .כ

 ןהָעז ענק טינ טסו וד |  תארל לכות אל
 ,טביזָעגנַא ןיימ ינפ תא

 ךימ ןעק שנעמ ₪ םורָאװ םדאה ינארי אל יכ
 ןהָעז םינ רע חני .

 .ןָעבְעל ןֶעּביילּב ןּוא : יח

 :טגָאזַעג טָאה טָאג ןוא .א> הֹוהי רמאיו .אכ
 שר: א ןח

 יִתֶא םֹוקָמ הנה
 :רוצה לע ָּתְבַצנְ

 : רימ ייּב םרָא'נַא זיִא םָא

 םעד ףיוא ךיד להעטש
 .ןעזלעֿפ

 . טייקבילרַעה ןיימ ןעוו ןּוא .בכ | רבָעּב היהְו .בכ
 ,ןהָעְגרָעּביִארֶאּפ םָעוו רבכ ₪

 ןעלַעטשנרַא ךיד ךיִא לעוו ָךיִתִמִׂשְו

 רוצה תַרְקִנְּב

 לע ב יש
 :יִרְבָע דַע

 פַּכתֶא יִתֹרְמַהַו גב

 יִחֶא תֶא תיאְְ
 :ּןאְרִי אל יפו

 םעד ןופ טלַאּפש סעד ןיא
 ,ןעזלַעֿפ

 ןע ורעב ךיד לַעוו ךיא ןּוא
 ,(*דנַאה ןיימ טימ

 ?רָאֿפ לָעװ ךיִא ויּב
 . ןהֵעגרֶעּביִא

 ;ּבָארַא לע ךיא זַא ןּוא .גכ
 ,דנַאה ןיימ ןַעמהָענ

 ( ןַעקּור ןיימ ןהָעז ּוטסַעוו

 טַעוו טכיזעגנַא ןיימ רֶעּבֶא
 .ןֶערָעו ןהָעזֲעג םינ

 םישעמ יד (=  .ןָעצישָעְּב ךיד לָעװ ךיִא (}
 .ָאג ןוֿפ

 .רל ,גל ,אשת יכ ,תומש

 ,דל
 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .א = הוה רמאיו .א י :

 םיֹוא ריר קַאה

 .ישימח

 ל ֵמּפ

 ,ןעלֿפַאמ ענרֲענײטש ייווצ םיִנָבֲא ת הֶל ינָש

 םינשארּכ

 ל טי ךיִא ןּוא תחלה לע יִּתְבַתַכְו

 , רֶעטרָעוװ יד םיִרֵבְּדַה תא

 ויה רשא

 ,ןעלֿפַאמ ץעמשרע יד ףיֹוא / = : = \ תחלה לע
 יי ר םינשארה

 ָּתרַּבִׁש רֶׁשֲא
 קב ןֹוכָנ חו ב
 ֵקְּבַב תיל
 יניס רַה לֶא
 םַש יִל ָּתְבַצְנו
 ;רַהָה שאר לַע

 ריד טימ לָאז רענייק ןּוא .ג הל אל שיִאְו ב

 ,עטשרֶע יד יוו

 ןעוועג ןַענֶעז עבלַעװ

 .ןַעבָארּבּוצ טסָאה ּוד עבלעוו

 טײרַעּברָאֿפ ייז ּוד ןּוא ,ב
 ,הירֿפ?רָעד ּוצ

 ןהעגפיורא טסלָאז ּוד וא
 הירפירעד ןיִא

 יניס גרַאּב ןֿפיֹוא

 טרָאד ןהעמש טסָעװ ּוד ןּוא
 רימ רָאֿפ

 .גרַאּב ןופ ץיטיּפש רַעד ףיֹוא

 ןהעגֿפיֹורַא טינ ! ךִֵּע

 ןהָעזֲעג טינ לָאז רָענייק ןוא | ארי לא שיא סנו
 ןַערעוו 0

 =  ,גרַאּב ןעצנַאג ץֿפיוא רֶהָה לָבְּב

 רָעדניִר יד ןוא ףָאש יד ךיוא רקבהְו ןאצה םנ

 ןַערָעטיֿפ טינ ךיז ןעלָאז ערי לא

 .גרַאּב םענֶעי ןָענֲעקטנַא :אוההרהה למ לא

 טקַאהָענפיוא טָאה רֶע ןּוא .ד לספיו .ד

 ,ןעלֿפַאמ ענרעניימש ייווצ םיִנָבֲא תחל ינש

 ,ץטשרֶע יד יו םיִנֹׁשאֵרַּ

 ןענַאטשעגֿפוא זיִא השמ ןּוא רֶקֹּבַב השמש
 הירֿפ

 ןעגנַאגַעגֿפױרַא זיִא רע ןוא יניס רה לא לע
 ,יניס גרַאּב ן'פיוא



 .רימלתהו הרוטה תרות

 םהיִא טָאה טָאג יװ ( הֹוהי הוצ רשאכ
 + : 4% 5 יי יד

 הַא ותא ןעלהַאֿפעּב 42
 ןיא ןעמּונעג טָאה רַע ןוא = * ודיב חקיו

 דנַאה ןייז
 .ןעלפאמ ענרענייטש ייווצ : םינבא א תל ינש

 ןעגנַאגַעגּבָארַא 2
 ןעקלָאװ יא -
 = ךיז טָאה רֶע ןוא = הא פז ראיחו
 םהיא ןעּבעג םש וע בציתיו

 = ץעפורענסיוא טָאה רֶע ןוא :הוהי םשב ארקיו |
 "! טָאג, :ןַעמָאנ םעַד ש 1 7: לה
 2רָאֿפ זיא טָאג ןוא ו הוהי רבעיו .ו

 עגנַאנעגרֶעּביִא + א = הר
 | .טביזעג ןייז רָאֿפ וינָפ לע

 אָרְק
 הוהי | הוה

 ןונחו םוחר לֶא
 םיפא ְךֶרֶא
 : תַמָאְו דס בר
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 םְִלֲאָל רֶסֶח רצנז

 עַשפְו ןוע אשנ

 :ןעֿפורֲעגסיוא טָאה רֶע ןּוא

 רֲעניּבייֵא רעד טָאג

 טָאג רָעגיצרַעהמרַאּב א זיא
 ,רעגידענג א ןּוא

 גיהטומגנאל

 ןּוא דָאנג ןיִא םיורג ןּוא
 .טייהיירט

 זיִּב רָאנג םיה רֶע יו
 ,(רעטכָעלשעגו רעדנעזיוט
 ןּוא דלוש טיגרעֿפ רֶע

 כבר ,דניז ןּוא האטַחו
 זָאל טֿפָארטשַעּבנוא רֶעבָא  הקני אל הקנו

 יע יד ףיוא טכז רֶע = תובא ןיע דקפ

 רלוש רעדניק ןוֿפ םיִנֵּב לע
 ,רערניקסדניק ןוֿפ ןוא = םינב ינב לעו
 טכעלשעג ןעטירד ןופ םישלש לע

 .טבָעלשְעג ןעטרעיֿפ ןוֿפ ןּוא : םיעבר לעו

 השמ רַהִַיו .ח
 הָצְרַא דק
 :וחְתשלו
 רמאיו .ט
 ןַענוֿפַעג ּבָאה ךיא ביֹוא) ןח יִתאֵצָמ אָנ םִא

 ,ןעניוא ענייד ןיִא טסנּוג ! ךיניעב

 טגיינעג ךיז טָאה רַע ןוא
 ררַע רעד וצ

 .טקובעג ךיז טָאה רֶע ןּוא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ט

 םָעָח לָכ הָאָרְו

 ,טלייַאַעג טָאה השמ ןּוא .ח

 1159 .דל ,אשת יב ,תומש

 ,טָאג ןיימ ינדא

 ןהעג טָאג ךָאד לָאז יָנֹדֲא אֵנ הל

 ןזנוא ןָעשיווצ .ונברקב

 | יא רַאה ַא זיא סַע ןָעוװ| ףרע השק םע יִּכ
 קלָאֿפ ספיקה אה ,קלָאֿפ םַעגיקַע --ה
 ןעבְעגרָעּפ ּוטסלָאז תחלפו

 דלּוש רֶעזנּוא וננועל
 ןי חה

 דניז רעְזנּוא ןּוא ונתאטחלו

 םּוצ זנּוא םהֶענ ןוא : ונתלחנו
 .םּוהטנָעגייא טי +
 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .י רמאיו -י
 תרפ יכנא הנה

 ;דנּוּב ַא סעילש ךיִא ,הָעו חירּב /

 קלָאֿפ ןעצנאג ןיד ראֿפ | ךמע לָּב דָגנ
 ,רעדנואוו ןָעכַאמ ךיִא לָעו תַאְלפִ הָשָעַא

 ןעֿפַאשַעג טינ ןֶענז סָאװ  ּואְרְבִנ אל רֶׁשֲא
 ןערָאװעג

 דרֶע רֶעצנַאג רעד ףיֹוא ץְראָה לכב

 ; ןענָאיצַאנ עלא רָעטנּוא ןּוא םיוגה לֵב

 סָאד ןהעז טָעוװ םִע ןּוא
 ,קלָאֿפ עצנַאג

 וברקב התא רשא ,טזיב ּוד עכלעוו ןעשיווצ

 אּוח ארונ יִּ
 הָׂשֹע יִנָא רֶׁשֲא
 יש ==
 ףל רַמְׁש .אי
 בָא רֶׁשֲא תֶא

 מיה מ |
 ריד רָאֿפ סיֹורַא ביירט ךיא ךינפמ שרנג יננה

 ירמאה תא

 ינמכִת ===
 פה יִּתחַהְ

 ,קרֶעװ םָעטָאג

 ,ךילקערש זיא סֶע סָאד

 .ריד טימ אוהט ךיִא סָאװ

 ריד םיה ,אי

 להָאֿפעּב ךיא םָאװ . ,סָאד |
 ;םנייה ריד

 ,ינענּכ םָעד ןּוא ירמא סָעד

 ,יזרפ םָעד ןּוא יתח םעד ןּוא
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 וא = : יסּוביהו יִוְחַהְ
 ל רֶמָׁשִה .בי
 תיִרּב תֹרֵכְּת ןֵּ

 .ךיד טיה .בי |

 נ טסלָאז ּוד סָאד
 דנוב ַא /

 ןוֿפ רָעניואוונייא םָעד םימ ןץראה בֵׁשֹויְ

 ,רנאל ער ו אָּב הָּתַא רֶׁשֲא
 ,טסהעג ור עכלַעװ ןַעגֶעג הילע

 םּוצ ןייז טינ לָאז רֶע סָאד שקומל היהי ןפ
 קירטשלַאֿפ 7: יי

 .ריד ןעשיווצ :ףברקב
 ןל עב

 ןֶערַאטלַא ַעְרָעייז ןרעדנוז .גי םתחבזמ תא יִּכ .ני

 ןעסיֹוטשּוצ רהיִא טלָאז ןוצהת

 ןעלייזשקנַער ערֶעייז ןוא םֶתֹבצַמ תאו

 ,ןֶעכֶערּבּוצ רהיִא טלָאז ןורבשת
 ו ג"7:

 (:רעמיוּבלעגילייה עְרָעַיז ןּוא | וירשא תאו

 .ןֶעדיינשּבָא רהיא טלָאז : ןותרכת

 טינ ךיז טסלָאז ּוד ןַעד ידי הוחתשת אֹליִּכ .די
 ןֶעקּוּב -3 ו

 ,טָאג ןערמַערֿפ א ּוצ רחא לֶאְל

 טָאג ןוֿפ ןעמָאנ רָעד םּורָאװ ומש אנק הָוהי יכ
 ,"רעגיטכיזרָעֿפױײַא; זיא

 רעגיטכיױרָעֿפיִא 8 זיא רֶע = :אּוה אנק לא
 .טָאג ראי -
 7 ּוטסָעװ טכײליֿפ ,וט תירּב תרכת ןפ .וט
 דנּוּב א ןעסעילש +

 ֶראָה בשל

 םֶהיֵהֹלאֵל ּוחְבזו

 ל אָרְָ
 חבל
 יָתנבִמ ָּתְחַקָלְ ומ
 = ָּמָל
 ויתנב ּונ

 קיל ירחא

 ןופ רָעניואוונייא םָעד םימ
 ,רנַאל םָער

 ןהָעגכָאנ ןַעלַעוװ ייז ןּוא
 ןעצעג ערעייז ךָאנ

 ראפ ןרָעֿפּפָא ןֶעלֶעוו ייז ןּוא
 -- ,ןעצַעג ערעיײז |

 ןעֿפורּוצ ךיד רֶע טָעוו

 ןוֿפ ןֶעסֶע טסָעוו ּוד ןּוא
 ,רַעֿפּפָא ןייז

 ןעמהָענ טסָעװ ּוד ןּוא .ּוט
 רָעטכַעמ ענייז ןוֿפ

 , ןהיז ענייד רַאֿפ

 ןֶעלֶעו רֶעטבַעט ענייז זַא ןוא
 ןהָעגכָאנ

 --יןַעצֶעג ַערֶעייֵז ךָאנ

 .רעמיֹוּב:ןעדניל (+

 .דימלתהו הרומה תרות

 .יסובי םָעד ןוא יוח סעד

 .דל ,אשת יכ ,תומש

 ןערהיפרעפ יז ןָּעלָעו
 ןהיז ענייד

 . ןעצַעג ָערַעייז ךָאנ

 רעמעג ענעסָאגעג .וי

 ףינב תֶא ּונזהו
 ;ןֶהיֵהלֶא ירחא
 הָבָסִמ יִתֹלֶא זי
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 .ןעבַאמ טינ ריד ּוטסלָאז ךל הֵׂשֲעַת אל

 גָאטרעײֿפ:תֹוצמ םעד חי | וצפה גַח תֶא .חי
 -ןעטכַאּבָאעּב וטסלַאז רמשת

 מ ןענעװ = = םימו תעבש
 ,תוצמ ןעְסָע ּוטסלָאז תוצמ לכאת

 ;ןעלהָאֿפַעּב ריד ּבָאה ךיִא יו ְְתיִִצ רשא

 םייצ רֶעטמיטשַעּב רעד ןיא דָעֹומְל

 ,טַאנָאמ?סגנילהירֿפ ןוֿפ ביבאה שדח
 קד

 טַאנָאמ?סגנילהירֿפןיִאםּורָאװ ביִבֲאַה ׁשֶרחַּב יב

 7 ימי ןוֿפ ןעגנאגעגסיורַא ּוטזיּב ' /
 רֶענערָאּבעגמשרֶע רעדעי ,טי םחר רמפ = מו

 ּוצ טרעהְעג ביילרעמומ א פו לח לא הל
 6 ;רימ יל

 ,היֿפ נייד עלא ןוֿפ ךווא ןּוא ףנקמ לֵב

 ןערֶעװ ןעראּבַעג טעו סָאװ רכזת
 ,םִעבילנַעמ 2
 בָא רֶענֲערָאּבעגטשרַע'נַא : חשו רוש רטפ
 .םַאל א רֶעַדֶא | + =
 לע 2 = םענערָאּבעגטשרַענַא ןוא = = רומח רמפו .כ

 : = ןֶעזעלסיֹוא ּוטסלָאז השב הדפת

 ₪8 טינ טסְעוו ּוד ביוא ןּוא הדפת אל םאו

 ךעועלסיוא ₪ :
 ןעכֶערּבוצ םהיא ּוטסלָאז וחפרעו
 גקינעג סָאד א :הלה
 ןופ םִענֶעראּבעגטשרע ןֶעדֶעי ְךינְּב רֹוכְּב לכ

 ןהיז ענויד ןש ₪

 . ןַעוַעלסיֹוא ּוטסלָאז ֶדפְּת

 ןהֵעוֲעג םינ ןֶעלָאז ייז ןוא :םקיר ינ ינפ ואריאל
 טכיזַעגנַא ןוימ ראפ ןֶערֶעוו

 . .ןֶעגידֶעל טימ

 וטסלַאז גָעט סּכעז ,אֹב
 .ןעט טייברא

 םימי תשש .אכ

 רבֲעַּת = =
 ַא ןּוא יעיִבְׁשַה םויבו

 ,ןעהּור ּוטסלָאז תַבְשִת

 גָאט ןֶעטּבעיז ןי



 .דימלתהו הרומה תרות

 טייצמינ 3 = פל ן'* | ריִצקבּו שירָחְּב
 =  .ןעהּור וטסלָאז | ; תבשת

 (ןֶעכָאװ) תועבש םָעד ןוא בנ = תעבש גַחְו .בכ
 גָאטרָעײֿפ ן דו

 ןעכַאמ ריד ּוטסלָאז ל השָעת

 לכ 0740 277 ןוֿפ עגיטייצטשרע יד ייב םישח ריצק ירוכב
 ;מינשנעצײיוו

 :םגנּולמַאזנייַא םָעד ןּוא ףיסאה גחו
 גָאמרְעייפ וי + 
 סער ןופ ('ףיולמוא םיב | :הנשה תפוקת

 .רהָאי
 םימעּפ שלש .גב

 הנשב
 בדש דס

 סעלַא ןערַעװ ןהָעזֲעג לָאז ףרוכז לָּב הָאְרִי
 סעכילנעמ זיִא רידייּב סָאװ

 ' ןוֿפ טכיזעגנַא םַעד רָאֿפ הוהי ןדָאָה יי ינפ תא
 ,טָאג .ןררעה םָעד

 .לָארשי ןופ טָאג רעד ;לֵארְׂשִי יהלא

 סיֹוּג שירוא יִּכ .דכ

 ףינפמ

 ןעמיירּסיֹוא לָעװ ךיִא ןוא .ךלבִגתֶאיִּתְבַחְרִהְו

 } םיכג יח שיא רמחי אלו
 טינ טָעװ רָענייק ןוא | :ה:

 רהָאי ןיא לָאמ יירד .גּכ

 ?םיֹורא לָעװ ךיא ןעד .דכ
 ,ריד רָאֿפ ןֶענָאיצַאנ ןַעּביירט

 ,דנַאל ןייד ןֶעטסּולֲעג ךצְרַא תֶא
 ןהָעגֿפיֹוא טסָעװ ּוד ןֶעֹוו ךתלעב

 (?ןַעְרָעוו ּוצ ןהָעזֲעג תֹואְרְל

 ו הָוהְי יִנָּפ תֶא
 - פט םעד ראפ היא :

 םימעפ שלש
 .רהָאי ןיִא לָאמ יירד] : הָנָשַב /

 ןעטבַאלש טינ טסלָאז ור .הכ | טחשת אל .הכ

 םעטרֶעיוזעג ייב | ץמח לע

 ,רָעַּפפֶא ןיימ ןוֿפ טּולּב םָאד יחבְז םַּד

 .רָעּביִא טינ לָאז סֶע ןּוא לי אלו
 ןעגיטכענ

 הירֿפ:רָעד ןיא ויּב

 ?חסּפ ןופ רַעֿפּפָא םָאה ;זסּפה נַח חבז
 .נָאטרעײֿפ טא א א

 .יָעניישרָע וצ (? .ןהֵעגרֲעּביַארָאֿפ םייב ('

 רק

 השמ דַיְּב |

 115 .דל ,אשה יכ ,תומש

 עטסעּב סָאד ,וכ תישאר .וכ

 ןופ עגיטייצטשרע יד ןופ ךתמדא יִרְוּכַּב
 'דנַאל ןייד :צנה ט 7
 ןעגניירב וטסלָאז איבת

 טָאג ןוֿפ זיוה סָאד ןיא ךיהלא הָוהְי תיֵּב
 .טָאג ןייד

 עלעגעיצ א ןעבָאקטינטסלָאז = יד לשבת אל

 .רעטּומ ןייז ןופ ךלימ יד ןיא : מא בלחב

 .יעיבש

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא הֹוהְי רֶמאֹּיַו .וכ
 :השמ ּוצ | השמ לא

 ףיֹוא ריד ביירש ְךְל בֶתַּכ

 = ,רָעטרָעװ ָעֹויד הֶּלֲאַה םיִרבְּדַה תא

 םירבדה יפ לע יִּכ
 הָלֶאָה | |

 | ןעסָאלשַעג ךיא ּבָאה תב ָךּתִא יִּתַרַּכ
 ףיד םימ דנוב א

 .לָארשי יד טימ ןּוא : ; לארׂשי תאו

 םש יִהיַו .חכ |
 הָוהְי םע
 םוי םיִעָברַ
 הליל םיִעּברַאו

 רֶעטרַעװ עזיד ךָאנ םּורָאװ

 ןָעוועג זיא רֶע ןּוא .חנ
 טרָאד

 טָאנ טימ

 געמ גיצרַעֿפ

 ; טכָעַנ גיצרַעֿפ ןּוא

 ןעסעגעג טינ רֶע טָאה טיֹרּב - לַכֲא אל םֶחְל
 טינ רֶע טָאה רֶעסַאװ וא | התש אל סמ

 ; ןעקנורטעג אז +
 ןעּכעירשעגנָא טָאה רֶע ןיא תחלה לע בתכיו
 ןעלֿפַאמ יד ףיֹוא עח 700 קיח
 ,דנוּב ןופ רֶעטרֶעוװו יד תירּבה יִרְבִּד תא

 .רָעמרָעוו ןהָעצ יד ;םירֵבְּדה תֶרֶׂשֲע

 ןעווֲעג זיא סֶע ןּוא .טכ יהיו .טכ

 ?רֲעטנּורַא זיא השמ ןֶעוו השמ תדרב
 ןעגנַאגעג / 3 א ב

 | "  יניס גרַאּב ןֿפ יניס רחמ

 ןופ ןמלֿפַאט דייב ןּוא תֶדָעָה תחל ינשו
 םינגייצ םָעד

 ,דנַאה ם'השמ ןיִא



 .רימלתהו הרומה תרות 106

 ?עגרעטנּורַא זיִא רֶע עו
 -- ,גרַאּב םָעד ןוֿפ ןעגנַאג
 ,טסּואוועג טינ השמ טָאה

 רֵתָה ןמ ּוּתְרִרְב
 עדי אל הָׁשֹמּ

 יָנָּפ רוע ןרק יִּכ
 : ותא ֹורְּבַדְּב

 טכיזעג ןייז ןופ םיוה יד זַא
 טלהַארטשעג טָאה

 טדָערֲעג טָאה (טָאג) רֶע לייוו
 .םהיִא טימ ,

 טָאה ןרהַא ןַעװ ןוא 5 ןרַהא אריו .ל
 , ןהָעזרֲעד ' :

 ֵאְָׂשִי יֵנְּב לָכְו
 .הֶׁשֹמ תֶא
 וינפ רוע ןרק הּנהְ
 וארייו
 ולא תֶׁשנִמ
 םהלא אָרְקִיַו .אל

 ,לַארשי רעדניק ַעלַא ןּוא

 , ן'השמ

 ןייז ןופ טיֹוה יד סָאד
 ,טלהַארטש טכיזעג

 טעטכריֿפעג ייז ןַעּבָאה

 .םהיא ּוצ ןהָעגקּוצ וצ

 ייז טָאה השמ ןּוא .אֹל
 השמ - ןַעֿפּורַעגּוצ

 ?קירּוצ ךיז ןַעּבָאה יז ןוא וירא ור

 ,םהיא ּוצ טרהעקעג ילֵא ובשיו

 ןעמשריפ עלא ןּוא ןרהַא | םיאשנה לכו ןרחא
 ,עדניימעג רעד ו הָדָעַּב

 יז טימ טָאה השמ ןּוא :םהְלא השמד
 רערֶעג 1
 םעדכָאנ ןוא .בל ןכ יִרֲחַאְו .בל

 טנַעהָאנ ןעגנַאנעגּוצ ןענע | נב ל שנ
 ,לָארשי רעדניק עלַא לא

 ןֶעלהָאֿפָעּב ייז טָאה רֶע ןוא םּוציו

 מאה טָאג םָאװ .,םלַא ֵּבִּ רֶׁשֲא לַּכ תֶא
 םהיא טימ ט ערעג

 ותא הָוהְי

 .ינים גרַאּב ץֿפיֹוא ,יניס רהב
 ך * חג

 .ריטפמ

 טגידנֲעעג טָאה השמ זַא גל = השמ לכי .גל

 תא רב
 יָנָפ לע ןתו
 : הממ
 הָשֹמ אֹבְבּו .רל

 ,ייז םימ ןעדער

 ףיֹוא טנַעלעגֿפיֹױרַא רָע טָאה
 טכיזעג ןייז \

 .גנוקַעדרעֿפ א

 טגָעְל55 השמ ןַעוו ןוא -רל
 ןעמּוקנײרַא

 ,אשת יב ,תומש

 הָומַּמֲ תֶא |

 ֹּתִא רֵּבַדְל | ,/

 .הל דל ,לחקיו

 (1טָאג רָאֿפ הָוהי יֵנְפִל

 ּותִא רב
 הומה תֶא ריי
 | ותאצ דַע
 רֵּבִדְו אציו

 ,ןָעדָעְר ּוצ םהיִא טימ
 ןעמהָענּבָארַא רֶע טגעלפ

 גניקֲעררָעֿפ יד
 ;ןהָענסיֹורַא ןייז זיּב

 ןהעגסיֹורַא טנַעלֿפ רֶע ןּוא
 ןעדער טנעלֿפ רֶע ןּוא

 לארשי רעדניק יד ּוצ לֵאָרְׂשִי נב לא
 ראוול ןעלהָאפעב : הָוצי ֶשֲא תא זיא םהיֵא סָאװ ,סָאד :

 רעדניק יד זַא ןּוא חל לאיבר .הל
 ןהש ןעגטלפ לַארשי

 , טכיזעג ם'השמ הֶׁשֹמ נפ תא

 ס'השמ ןוֿפ טיֹוה יד סָאד ( '35 רוע ןרק יִּכ
 ,טלהַארטשַעג טָאה טכיזעג |השמ
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 . השמ ביִׁשִהְו ! קירוצ השמ טגָעלֿפ
 ןעגע ֿפורַא

 גנוקעדרַעֿפ יד

 טכיזעג ןייז ףיֹוא וינפ לע |

 (רעדיװ) טנַעלֿפ רֶע יב ואב דַע |
 ןעמּוקניירַא

 .ןַערֲער וצ םהיִא טימ

 .טל--א ,חי ,א םיכלמ :הרטפה

 הל .לֵהְקִּיַו

 השמ להקיו .א

 תדע לב תא

 לאָרׂשִי נב

 םהָלֵא רמו

 סירבה הל
 הָוהי הָוצ רשא

 : םתא תשעל
 ב ימי תשש .ב

 ֶכאָלְמ הש

 טלָעמַאזרַעֿפ טָאה השמ ןּוא .א

 עדניימַעג עצנַאג יד

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 :טגָאזעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא |

 ,רעטרֶעװ יד ןֶענַעז עזיד

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 .ייז ןָאהמ ּוצ

 געט םֹּכַעַ

 םייּברַא ןֶערָעו ןָאהטעג ןָאק

 .רעֹומ .להא ןיִא (}



 .דימלתהו הרומה תרות

 יעיִבְשח םֹויַב
 שרק םֶכָל הֶוְהִי
 ןֹותָּבַׁש תַַּׁש

 גָאט ןעמּבעיז ןיִא רֶעּבָא

 ךייַא ייּב ןייז לָאז

 ,םוהטנילייה א

 ,טָאג רַאֿפ עהור:תּבש א הויל |

 םהיִא ןיא טּוהט סָאװ רַעדֲעע  ֹוב הָשעַה לָּב

 | טײּברַא נַא הָכאָלְמ

 .ןַערָעוו םיוטעג לָאז :תַמּוי
 רֶעײֿפ ןייק ןָא טינ טעדניצ .ג שא ּורעבת אל ג

 ןעגנוניואוו ַערֶעייַא עלא ןיא םכיתבשמ לכּב

 : תַּבַׁשַ םויּ

 השמ רמו .ד
 ינב תדע לַּכ לא

 לרשה = |

 .תּבש גָאט םָעד ןיא

 טגָאזַעג טָאה השמ ןּוא .ד

 .  ןופ עדניימעג רעד רָאג ּוצ
 לָארשי רָעדניק יד

 : םַעדנַעגלָאֿפ רַמאָל

 רבה הו
 הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא
 | :רמאל

 5  םֶכְּתִאָמ ּוחְק .ה
 טָאג רַאֿפ קנעשעג א הָוחיל הַמּורת

 וּבְל ביִדָנ לכ

 ךַאז יד זיא עיד

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 :(ךייא) ןעגָאז ּוצ
 ְךייַא ןוֿפ טמהָענ

 רעגיצרַעה?טּוג רֶעדֶעי

 ןעגניירב סֶע לָאז - האיבי

 :םעטָאג קנעשַעג סָאד הָוהְי תמורת תא

 .רעפּוק ןּוא רעּבליז ןּוא דלָאג } תשחנו ףסכו בז

 ןוא לָאװשעהָאלּב ןוא = ןְמגרַאְו תלכו -ו
 , לָאועטיוררעפרופ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןוא ינש תעלותו
 ,םעדָאֿפ א יי
 :םיזעו ששו
 םליא תלעו 4

 םיִמָדְֶמ | =
 , לעפישהת ןּוא םישחת תרעו

 :םיׁש יִצֲעַ

 ;רָאהנעגעיצ ןוא םּוסיּב ןּוא

 ַעטּברַאֿפעגמיור ןוא .ז
 לעֿפ?רַעריװ

 ;ץלָאה?ןָעיצַאקַא ןּוא

 :ןשחלו דופאל |

 ןרָאָה תֶא .בי |

 :םיִנָּפַה םָחֶל תֶאְו !
 תרנמ תֶאְו .די <

 117 .הל ,להקיו ,תומש

 רעד ּוצ לייִאמיוּב ןוא .ח
 ,גנּוטכיֹולֲעּב

 ןעצריווֲעג ןוא

 רֹואַּמַל ןמשו .ח

 םיִמָׂשבּ

 חמה מש
 םממַה תקל
 םהש יֵנְבֲאְו .ט

 םיאלמ ינבאו

 לייַאּבלַאז םּוצ

 ןוֿפ קרעװכיֹור םּוצ ןוא
 . ןֶעייֵרֲעצעּפס

 רענײטש:סקינָא ןּוא .ט

 רענייטש גנּוסַאֿפניַא ןּוא

 :טסּורב םּוצ ןּוא דֹוּפָא םּוצ
 .דליש

 ,עניצרעהגולק ַעלַא ןוא .י םֶכָּב בל םכח לכו ּי
 ,ךייא ייב ןֶענֶעז סָאװ ₪

 ןעכַאמ ןוא ןעמוק ןעלָאז ושעיו ואבי

 םָאָה טָאנ סָאװ ,םָעֹלַא סָאד | הָּוִ רֶׁשֲא לַּכ תֶא

 ְְׁשֶּמַה תֶא .א
 ןלהא תא

 והסכמ תֶאְו
 .ויספרק תֶא

 ׁשָרָק תֶא
 'ק ויחירב וחירּב תא

 וידע תא

 :וינדא תֶאְ

 ,ןבשמ םָער .אי

 טלָעצ ןייז

 ,קָערּוצ ןייז ןוא

 ןעקַאה ענייז

 ,רַעטערּב ענייז ןּוא

 ,ןעלנעיר ענייז ןּוא

 ןעלייז ענייז ןוא

 .ןעלעװשרעטנוא ענייז ןּוא

 ןעטסַאק םָעד ןּוא בי

 ויָדַּב תֶאְו
 תֶרפַּבַה תֶא
 ,ףסמה תֶכרַּפ תאו

 ןמלשה ג תֶא .גי

 וידב תאו

 כלב תֶאו

 ,ןעגנַאטש ַענייז ןּוא

 קעדּוצ םָעד ןּוא

 .גנַאהרָאֿפ תכרפ םָעד ןּוא

 שיט םָעד .גי

 ,ןעגנַאטש ענייז ןוא

 .,,סעֿפעג ענייז עלא ןּוא

 .ןהָעזנֶא םּוצ םיורב סָאד ןוא

 ?סננּוטכיֹולֲעּב יד ןּוא .די
 הרונמ רואמה
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 פג היא ןוא הלב תֶאְ
 ָהיִתְרַ תֶאְו

 רעד ּוצ לייֵא סָאד ןּוא :רואמה מש תֶאְו
 .הרֹונמ?סגנּוטכיֹולַעּב |

 ,ןַעּפמָאל ץערהיא ןּוא

 ;קרָעווכיור םָעד ןּוא ופ) 35 ?ֶאְו ומ
 רַאטלַא | תרטקה

 ,ןעגנַאטש ץענייז ןוא ןידּב תאו

 לייאּבלַאז סָאד ןוא החשמה ןמש תֶאְו

 ?ןעיירֲעצעּפס סָאד ןוא םימפה תרמק תאו
 ,קרָעווביור אדה ה הצט: "ג
 ןופ גנַאהרָאֿפ םעד ןוא חתפה ךסמ תאו
 גנַאגנייַא ----
 ןֵּכְׁשִּמַה חַתְפְל
 הלעהחבְזמ תֶא .ומ

 ַּבְכִמ תֶאְ
 הָשִָת = 

 .ןכשמ ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ

 ?רָעֿפּפָאצנַאג םָעד ןּוא .זמ
 ראטלא

 .פיז ענרַעּפוק סָאד ןּוא

 םהיא
 ,(טכַאמעג)}

 רַאֿפ זיִא סָאוװ ןל רשא

 יד תֶא
 ילַּכ לַּכ תֶאְו

 .לעמש;גייופ | ?דנַאה סָאד ;ןֵנַּכ תא ריכה תֶא

 ןופ ןעגנַאהרָאֿפ יד וי רצחה יעל תא .זי
 ,ףיֹוה םָעד יד תא

 ןעלְעוושרָעטנּוא (1 ענייז ןוא היִנְדא תֶאְו

 םּוצ גנַאהרָאֿפ םָעד יא רעש ְךֵסָמ תֶאְ
 ;ףיוה ןוֿפ רעייט : רַצַחַ

 תדתי תא .חי

 כשמה
 רצח ו תדתי תֶאְו

 : ;םֶהיֵרְתיִמ תֶאְ

 דָרשַיִדְנִּבתֶא ,םי

 שרקּב תֶרָשְל
 שרק ירא

 ןעגנאמש ענייז

 ,םעֿפַעג ענייז ַעלַא ןוא

 ןעלייז ענייז

 סעד ןּוֿפ ךעלקַעלֿפ יד .חי
 ןכשמ

 ףיֹוה םָעד ןוֿפ ךַעלקעלֿפ יד ןוא

 .קירטש ַעְרֶעייז ןּוא

 רעדיילק:סגנּונעירעּב יד טי

 ;גילייה ןיא ןַענעידֶעּב םּוצ
 ,םּוהמ

 רעדיילק עגילייה יד

 .ערהיא (!

 .דימלתהו הרומה תרות

 בֶהָ ל לַּ |

 .הל ,להקיו ,תומש

 ,רָעטסעירּפ םָעד ןרהַא ראפ ןהכה ןרהאל

 ויָנָב יִדְנִּב תֶאְ
 לְכַהֵן 

 = ןהיז ענייז ןוֿפ רעדיילק יד ןוא

 .רעטסעירפ סלַא ןֶענעירעּב ּוצ

 עדניימַעג עצנַאג יד ןּוא .כ | דע לָּכ ּואֵציַו .כ
 ןעגנַאגעגסיֹורַא זיא לָארשי ֵאָרׂשִי | נב

 .ן'השמ רָאֿפ ןוֿפ : : השמ ינפלמ

 .ינש

 ,ןֶעמוקֲעג ןֶענֶעז סע זַא ןוא .אב ואביו .אכ
 }רעד

 ,ןַאמ רֶערֶעי שיא לֵּב
 טָאה ץרַאה ןייז ןֶעכלֶעװ | ןבל ןאשנ רשא
 (+ ןֶענָארטעג םהיא אי דנה צד
 ,רֶערֶעי ןוא לכו

 טָאה טסיינ ןייז ןעכלעוו | חור הָבְדְנ רשא
 טגיליוועב םהיִא | ותא

 ואיבה

 הָוהי תמורת תא

 לֶהֹ תֶכאָלְמִל
 דעומ

 ותרבע לֵבְלּו

 שרה יד
 ןעמוקעג ןֵענֶעז סע ןוא 55 (םיִׁשָנֲאה ואביו .בכ

 ;ןעיורפ יד טימ רֶענעמ דם לע י

 א +7 7

 טכַארְּבָעְג ייז ןַעּבָאה

 טָאג ןוֿפ קנֲעשעג סָאד

 ןּוֿפ (? גנּוטכירנייַא רעד ּוצ
 טלעצסטֿפיטש

 ;טסנעיד ןַעצנַאג ןייז ּוצ ןוא
 גנוטכירנייַא

 .רעדיילק עגילייה יד ּוצ ןוא

 צר ןעגיליװקרֿפ ןוֿפ עלא בל בידנ לכ

 | 2 7" טכַארּבעג ןַעּבָאה ואיבה
 ןעגניררֶעיֹוא ןּוא ןעגנירזָאנ םזנו חָח

 ןּוא ןעגניררעגניֿפ ןּוא זֵמּוכְו עב
 ,גנּוריצנֲעזוּב

 ; ןעכַאז ענַעדלָאג יילרָעְלַא

 שיא לכו

 ףיִנֲה רֶׁשֲא

 ,ןאמ רַערֲעַי ןּוא

 (+טעריישַעגּבָאטָאה רֶעכלָעוו

 .טגָעוַעּב (* .םייברַא יד (? .ןַעגָאוַעּב (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 םאנ בע 15 ( ויי * :הָוהיל בהְזתְַּּ
 , ןַאמ רָעדֲעי ןּוא גב שיא לב גב

 אה סע עו "ג תא אֵצִמִנ רֶׁשֲא

 מָנרְַו תֶלֵבְּ
 יש תעלותו

 :רעפרּופ ןּוא לָאװײַעהָאלּב
 לָאוושעמיור

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןוא
 | םעדאפ =

 רָאהנֲענעיצ ןוא םּוסיּב ןּוא םיזעו ששו

 עטּברַאֿפעגטיור ןּוא םֶליֵא תרעְו
 לַעֿפ:רַעריװ .םיִמָדֲאַמ

 --לעֿפשחּת ןוא  םיִׁשֲחַּת תֹרֹעְו

 .טכַארּבַעג (םִע) ייז ןַעּבָאה י איבה

 סָאװ רֶעדֲעי ןוא ,דכ םירמ לכ .דכ
 ףיֹוא טבייה ד

 ןּוא רֶעּבליז ןופ קנעשעג א ףֶסֶּכ תַמּורְת
 ---רעּפּוק תשחנו

 טכַארבֶעג ןָעּבָאה ואיבה

 ,קנעשעג סעטָאג הוהי תמורת תא

 ןעמַעװ ייב , רָערְעדָעי ןּוא | אַצְמְ רֶׁשֲא לכו
 ןענוֿפעג ךיז טָאה םָע ותא

 ץלָאה?ןָיצַאקַא םיִטִׁש יִצָע
 גנּוטכירנייַא רֶעצנַאג רעד ּוצ תֶכאָלְמ לֵבְל

 -- ,טייּברַא רעד ןיֿפ הרבעה |

 .טכַארּבעג (סִע) ייז ןֶעּבָאה | ;ּואיִבֲה

 עגיצרעהנולק ָעְרֶעי ןּוא . השא לכְ ,הב
 דיר בל תמכח

 וומ היִדיִּב

 הוטמ ואיבו

 תלכְַה תא
 נראָה תא
 ינשה תעלות תֶא
 :ששה תֶאְו

 ענָעְגייִא ערהיֵא םימ (עדעי)
 ןענוּפשעג ייז ןַעּבָאה דנעה
 טכַארּבעג ןַעּבָאה יז ןוא

 ,טסניּפשעג סָאד
 לָאװעהָאלּב סָאר

 לָאװַעטיֹוררַעּפרוּפ סָאד ןּוא

 עמּברַאֿפעגניזָאמרַאק יד ןּוא
 םָערָאֿפ

 .םּוסיִּב םָעד ןוא

 .גנּונֲעוועּב ַא (

 | - ןענוֿפעגנײַ ךיז
 הָמְָתְב
 ; םיִזעַה תא ּווט -

 119 .הל ,להקיו ,תומש

 םיִׁשַּנַה לֵכְו .וכ

 בל אָׂשֶנ רֶׁשֲא |
 הנתא

 וש

 ,ןעיורפ עלַא ןּוא .ּוב

 טָאה ץרַאה סָאד עְכלָעוו
 ןעגָאװעּב יז

 , טייהגולק טימ

 ד ןענופשעעג ןַעּבָאה
 ראה 'צ

 ןעּבָאה ןעמשרופ יד ןוא .זכ
 טכַארּבעג

 רענײטש:סקינָא יד

 ואיבה םֶאֵשִּנַהְו .זכ

 םהשח יֵנְבַא תא

 םיִאְלְמַה | ינבאתאו

 :ןשחלו דופאל
 רעגײטש:גנוסַאֿפניַא יד ןּוא

 ?טסּורּב םּוצ ןּוא דופָא םּוצ
 ליש

 ץריוועג סָאד ןּוא .חכ םשבה תאו .חכ

 לייִא סָאד ןּוא ןמשח תֶאְו

 גנוטביולעּב רָעַר ּוצ רואמל

 לייַאּבלַאז םּוצ ןּוא

 ?ןֶעיירָעצַעּפס םוצ ןּוא ;םיִּטַּמַה תרמקלו
 .קרָעווביור וסר יי =
 ,יֹורֿפ ערֶעי ןּוא ןַאמ רֶעדָעי טכ השאו שיא לַּכ .טכ

 טָאה ץרַאה רֶעיײז עכלעוו | םָּבִל בדנ רשא
 טגיליווֲעּב יוז םתא |

 ןעגניירּב ּוצ

 הָחְשִמַה ןֶמשְל

 איִבָהָל
 ,טײּברַא רֶעצנַאג רעד ּוצ הָכאָלַּמַה לכל

 ןַעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג ָאװ הָוְי הצ רֶׁשֲא

 ןקכַאמ לא תושעל
 | השמ דב
 יד טכַארּבעג (םִע) ןעּבָאה לֵאָרְׂשִי ינב ואיִבַה

 לארשי רעדניק
 ץּבַאג ץגיליושיירפ םלא

 .טָאג רַאֿפ

 -- ,ץהשמ ךרּוד

 :הוהיל הבדנ

 .ישילש

 (ןירבוחמ ןהשב) ינש

 השמ רֶמאַֹּו .ל

 :לָארשי רָעדניק יד ּוצ לֵאָרְׂשִי ינב לא

 ,טהֶע ואר

 טגָאזעג טָאה השמ ןוא .ל



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעֿפורַעגנָא .טָאה טָאג
 ןעמָאנ ץ'טימ

 ירּוא ןוֿפ ןהוז רעד לָאלצּב
 ֵׁשּב הָוהְי אָרָק
 ירוא ןֵּב לֵאְלַצְּ
 רוח ןב

 ; הֵדּוהְי הֵּטַמְל

 ותא אָּלַמיַו .אל

 םיִקלֶא חוה
 ןוא דנאטשרָע המכחב

 טֿפַאשנעסיװ ד:

 ?םייברַא רֶעדֲעי טימ וא | תעדבו הנובתּב
 . םייקגיהע5 0 7
 ;הָכאָלמ לבב

 רוח ןוֿפ ןהוז רעד

 . הדּוהי םַאמש ןּוֿפ

 | םהיא טָאה רֶע ןּוא .אל
 טליֿפרַע

 ,םסייג ןַעכילטַעג א ט
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 ןעקנעדוצסיֹוא ןּוא .בל בשחלו .בל
 ,ןעקנַארעגטסנּוק תב -

 ןעטייּברַא ּוצ 0 תשעל

 רָעּבליז ןיא ןּוא דלָאג ןיִא ףסכבו בָחזב

 .רעּפּוק ןיא ןּוא ;תֶׂשֹחַּנַבּו

 טסנוקנייטש ןיִא ןוא בל  ןבא תשרחבו .גל

 ןעסַאֿפוצנייַא תאֹּלַמְל
 ;טסנּוקצלָאה ןיִא ןּוא שש תֶׁשרֲחַבּו

 ןעכַאמ ּוצ תושעל

 = .טײּברַא עכילטסניק ַעְרֶעי תֶכאָלְמ לָבְּב

 תב
 - (ערעדנַא) ןענרעל ּוצ ןוא .דל תרֹוהְלִ .דל

 . ןַעּבֶעגעגנייַא םהיא רֶע טָאה ובְלּב ןתנ
 .3 ןַעצרַאה ןייז ןיִא

 בָאילהָא ןּוא רֶע = באילהא] אּוה

 ךמסיחַא ןוֿפ ןהּוז רעד ךמסיחא ןּב

 :ןד הטמל
 םתא אָּלִמ .הל

 בָל תַמְכֶח
 תושעל

 .ןד םאטש ןוֿפ

 טליפרַע יז טָאה רֶע .הל

 טייהגולק:סנעצרַעה טימ

 ןעכַאמ ּוצ

 תשעל תַעַדָל !
 תֶכאָלְמ לַּב תא |

 שרקה תרבע |
 מָאה טָאג םאוו - הוצ רׁשֲ לכל |

 םכְח שיא לָּ לאו 2

 .ול ,חל ,להקיו ,תומש

 . ןוא רָעּבֲעװ:טסנוק ַא ןּוא םקרו בשחו
 רֶעהָענסיוא ַא "חו
 ןיִא ןּוא לָאװ עהָאלּב ןיא ןמגראבו תלכתב

 ,לָאװ:עטיֹוררַעּפרוּפ זצנהד הרצחו
 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןיִא = ינַשה תַעַלֹותַּב
 םעדָאֿפ יב
 ,םּוסיּב ןיא ןּוא ששבו

 -- ,רַעְבְעו א ןוֿפ ןּוא גראו

 טייברָא :עדָעְי ןעכַאמ סָאװ הכאלמ לַּכ ישע

 ?טסנוק סיֹוא ןַעקנַעד ןוא ; תבשחמ יבשחו
 - ןעקנַאדעג א יי

 ,ול
 ןעבַאמ לָאז םֶע ןּוא .א השעו .א

 בָאילהֶא ןּוא לָאלצּב בָאיִלֲהֶאְ לאלצב

 רַעגיִצְרְעהגּולק רֶעדָעי ןּוא בל םֵכֲח שיא לכו
 ,ןַאמ ו

 טָאה טָאג ַעכלַעװ ןיא הָוהְי ןתָנ רֶׁשֲא
 טייהגולק בענג | | הנובתו המכח
 , דנַאמשרָעּפ ןוא א זנד

 המ
 ןעכַאמ וצ יװ ןעסיוו ּוצ

 טייּברַא ָעדֶעי

 ,טסנעיד ןַעגילייה ןוֿפ

 - ןעלהָאֿפַעּב : הו

 ןעפּורְעגוצ טָאה השמ ןּוא .ב השמ אָרְקִיו .ב

 לָאלצּב ֵאָלִַּב לא |

 בָאילהֶא ןּוא בָאיִלֲחַא לא |

 ,ןַאמ ןעגיצרעהגולק ןעדֶעי ןוא | "
 .בֵל

 ;ןייִא םָאה טָאג ןעכלַעוו | הוה ןתנ רשא |
 ןיִא טייהגולק בע זגעג

 ,ןַעצרַאה ןייז ובל המכה

 ץרַאה ןייז ןעכלעוו דע ובל ואָשנרשא לכ
 הבז יקל |

 - ףייטש ַא ןופ טיּברַא עדָעְ שרח תֶכאָלְמ לכ
 : רעטסיימ

 םהיִא טָאה
 ןעטערטוצ ּוצ

 ןֶענָארטַענ

 טייברא רעד ּוצ הבאלמה לא



 .ול ,להקיו ,תומש .דימלתהו הרומה תרות

 .ןֶעכַאמ וצ ד | | :התא תֹׂשֲעַל

 וחיו ג
 הָשמ יִנְפְלַמ
 המּורתה לֵב תֶא

 נב ּאיבֲה רֶׁשֲא
 לאל ===

 ןעמונעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .ג

 ן'השמ ןוֿפ

 ,קנֲעשַעג עצנַאג סָאר

 לארשי רָעדניק יד סָאװ

 טיּברַא רעד ּוצ ְבאָלַמִל

 שרקה תרבע

 התא תשעל

 : יָלֵא ּואיִבַה םֶהְו
 דוע

 ,טסנעיד ןַעגילייה ןוֿפ

 ,יז ןעבַאמ ּוצ

 וצ ךָאנ ןַעּבָאה ענעי ןו

 ָבְָ
 :רקָבּב רב
 לֵב ואביו .ד

 .םיִמָכָחַה

 ָץּבַאג עגיליװײרֿפ ַא

 .ןעגרָאמ:הירֿפ ןָעדֶעי

 ןעמּוקעג ןְענַעז םִע ןּוא .ד
 ,עגולק עלא

 בישעה

 תכאלמ לַּכ תא

 טייּבְרַא ןייז ןוֿפ רעדעו | שיא ׁשיִא
 ֹּתְכאַלְִמ

 ;םיִׂשֹע הָּמִה רֶׁשֲא

 השמ לֵאּורְמאֹּיַו .ה

 | רמאל

 אִבֲהָלמֲעַהשיִבְרַמ
 הָרבֲעָה יִּדִמ

 הָבאָלְּמל
 הי ה עא
 ;ּהָתֹא תשעל

 .הָׁשֹמ וציו ו

 ןעבַאמ עבלַעו

 ןוֿפ קרָעוװ עצנַאג סָאד
 ,םּוהטגילייה

 .ןָעטייּבְרַא ייז סָאװ

 טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .ה
 ןץהשמ ּוצ

 : יוזא

 רהָעמ טגניירּב קלָאֿפ סָאד

 יד ןַעכַאמ םּוצ גּונֲעג םלא
 ,טײּברַא

 .ןַעבַאמ ּוצ יז

 ר% צ = אב ֿפַעֹּב טָאה השמ ןּוא .ו

 | טכַארּבעג ןעבָאה

 שרקה תַמּורְתִל == =

 רמאל |

 הק | הֶעְֶו שא
 ןָאהמ טינ רחעמ = דוע ֹוׂשֲעַי לַא !

 ןעוָאלֲעג טָאה ןעמ ןוא לוק ּוריבעיו
 גאל ןי ןיא ןַעֿפורסױא |הנחמב |

 יורפ ןייק ןּוא ןַאמ

 טייּברַא ןייק | חכאלמ

 ןופ קנָעשָעג םַעד רַאֿפ
 .םּוהטגולייה

 :פייא טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא :איבחמ םָעָה אֵלַי |

 םיד התיה |
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 | טכַארּבעג םהוא

 .ןעגניירּבוצ טרֶעהַעג
 הֵכאֵלּמַהְו 3 המַארָאֿפסטײּברַא רעד ןּוא

 גּונֲעג ןעוועג זיא הז

 הָכאָלְַּה לֶכָל
 התא תושעל
 ; רֶתֹוהְ

 טייּברַא רֶעצנַאג רעד ףיֹוא

 ,ןַעבַאמ ּוצ יז

 ?רֶעּביִא ךָאנ זיא סֶע ןוא
 .ןַעּבעילּבעג

 .יעיבר

 ,טכַאמעג ןַעּבָאה םִע ןּוא .ח בלסכחלָכּושעיוה
 רָעגיצְרְעהנולק רֶעדָעי

 ,רָעכַאמטיײּברַא יד ןוֿפ הֵכאָלּמַ ישעב

 ָבָשמַה תֶא
 תעיִרָי רֶש
 מ טש
 ןמנרַאְו תֶלבְת

 ןכשמ םָעד

 םוסיב םענעגוּפשעג ןֿפ

 ןּוא לָאװײעהָאלּב ןּוא
 לאוישעטיוררעפרופ

 עמּברַאֿפעגניזַָאמרַאק ןּוא ינש תַעַלֹותְו

 ,םָערָא ,םיבּורּכ טימ םיִבְרְּכ

 טיײּברַא;רעלטסניק ַא בשח השעמ |

 .טכַאמָעג ייז רֶע טָאה : םתא הֵׂשֲע

  ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג עבלַעוו

 הָעיִריַה ְךֶרא .מ |
 גנַאהרָאֿפ ןייא ןוֿפ גנעל יד ,ט  תַחַאֲה

 ,ןעלייַא גיצנאווצ ןּוא טכא מאב : םיִרָשעו הנמש

 .עמיטש א טרהיֿפַעגכרּוד (1
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 ןעלייַא .רעיֿפ טיירּב יד ןּוא הֵּמַאַּבעַּבְרַא בחרו

 ֶחֶאָחהָער
 תַחַא הָּדִמ
 !תעיִריַה לֵכְל
 רּבַָו .י
 תעיריה שָמָח תֶא
 : תֶחֶא לא תחא

 רבח תעירי שמחו

 ;גנַאהרָאֿפ םָעדעי ןוֿפ

 סָאמ ןייֵא

 .ןעגנַאהרָאֿפ ַעְלַא רַאֿפ

 טֿפעהֲעּב טָאה רֶע ןּוא .י

 ןעגנַאהרָאֿפ ףניֿפ יד

 ,ןרֲעדנַא םּוצ םָענייֵא

 ?רָאֿפ (ערָעדנַא) ףניֿפ יד ןּוא
 טֿפעהעּב רע טָאה ןעגנַאה

 ןרָעדנַא םוצ םִעניִא :תֶחֹא לא תחא

 טכַאמָענ טָאה רֶע ןוא .אי שעיו .אי

 לֶאושעהַאלּב ןוֿפ ןַעֿפײלש תֶלַב לת תאלְל

 דנַאר ן'פיוא תַפְׂש לע

 תָחֶאָההָעיִרי
 ָרָבחַמבהנִֶּמ
 הָׂשָע ןֵּב
 העיריה תפשב |

 הָנֹוצְקַה ==
 .טֿפעה ןָעטייװצ םָעד ןופ :תינשה תרכחמב

 ןעפיילש גיצֿפוֿפ .בי תאלל םישמח .בי

 גנַאהרָאֿפ ןייֵא ןוֿפ

 ;טֿפַעה םָעד ןוֿפ עדנֶע םַא

 טכַאמַעג רֶע טָאה יוזא

 םָעד ןופ רנַאר ן'פיוא
 גנַאהרָאֿפ ןעטסרעסיוא

ןיא טכַאמַעג רָע טָאה | הָעיִרְיּב הָׂשֲע
 ןייֵא 

 ,גנַאהרָאֿפ | תחאה

 ןעֿפײלש גיצפופ יא תאלל םישמחו

 הָצְקִּב ָׂשֶע
 הָעיִרְיה

 עדנָע םַא טכַאמָעג רֶע טָאה
 ,גנַאהרָאֿפ ןוֿפ

 םעד ןיִא זיא רֶעכלָעװ ( תֶֹרֶבְחִּמִּב רֶׁשֲא
 פשה ןעטייווצ תינשה

 מבָאמעג ןַענַעו ןעֿפײלש יד תלה תוליִּבְקַמ
 .ערָעדנַא רעד ןעגָעג יא תהא ל לֵא תַחַא

 1 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .גי שעיו .גי

 .דימלתהו הרומה תרות

 בהז יסרק םישמח ה

 .ול ,להקיו ,תומש

 ,ןעקַאה ענֲעדלָאג גיצֿפוֿפ

 ד טֿפַעהֶעּב טָאה רֶע ןּוא

 ןעגנַאהרָאֿפ
 ןרֶעדנַא םּוצ םָעֹנייַא

 העיריה תא בחי

 תַחַא לֶא תַחַא
 ןֶעקַאה יד טימ םיסרקּב

 ןֶעווֲעג זיִא מ רע וא ;דחא ןכשמה יהיו
 .ךַאז עצנאנ א צצ זז: יד יח

 2% טכַאמָעג טָאה רֶע ןוא .די שעיו .די
 רָאהנֲעגעיצ ןוֿפ ןעגנַאהרָאֿפ םיזע תעירי

 ;ןּכשמ ץֿפיֹוא טלעצ פלא ןכשמה לע לֶהֹאְל

 שט יתשט
 ןעגנַאהרָאֿפ ףלָע 6 הָרְׂשָע יֵתְׂשִע

 עיִרי

 : םתא הֵׂשע

 גנַאהרָאֿפ תחאה ןייֵא ןוֿפ גנעל יד .וט | הָעיִריַח ָהֶרֹא .וט

 הָמאַּב םישלש

 תומא עבְראְו

 .טכַאמַעג ייז רֶע טָאה

 ןעלייַא .גיסיירד

 ןעלייֵא רעיֿפ ןוא

 הָעיִריַה בחר

 חה
 תַחַא הֶּדִמ
 הרשע יִּתְׁשַעְ

 : תעירי

 בחי ּוט
 רֶעדנּוזַעּב ןעגנַאהרָאֿפ ףניֿפ יד ובל : יי 5 תעיריה שמח תא

 גב

 :גנַאהרָאֿפ ןייִא ןוֿפ טיירּב ר|

 סָאמ ןייֵא

 . ןעגנַאהרָאֿפ ףלָע יד 2

 טפעהעב טָאה רֶע ןּוא .ּוט

 א [תעיריה שש תֶאְו ןעגנַאהרָאֿפ םֹּכֲעְז יד |
 ;דַבְל .רעדנּוזַעּב א

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא וי שעיו וי

 םישמח תאְלְל

 הָעיִריה תַפְׂש לע

 תֶרַּבְַַּּ הנציקה

 ןעפיילש גיצֿפוֿפ

 םָעד ןּופ רנַאר ץֿפיֹוא
 ןוֿפ גנַאהרָאֿפ ןעטסרֲעסיֹוא

 ,טפעה םָעד



 .דימלתהו הרומח תרות

 תאָלל םיִׁשְמֲחַו טָאה ןעפיילש גיצֿפוֿפ ןּוא
 הש טכַאמעג רֶע | |

 גנַאהרָאֿפ ןוֿפ רנַאר ץפיוא העיריה תפש לַע

 .טֿפַעה ןָעמויווצ םָעד ןיֿפ :תינשה תֶרֶבֹחֲה

 שעיו .חי
 שני

 םישמח
 ,טלעצ סָאד ןַעטֿפֶעהֲעּב ּוצ לְֹאָ תֶא רֵּבַחְל

 .ךַאז עצנַאגַא ןייז לָאז סע םָאד : דחא תיהל
 הָמְכִמ שעיו .םי

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .חי

 ןעקַאה ענרעּפּוק צפש |

 ,טכַאמָעג טָאה רֶע ןוא .שי

 = טלעצ םעד רַאֿפ לֶהֹאָל

 ןעטּברַאֿפָעגטיור 2 םֶליֵא תרע
 ,לַעֿפ?רעריװ םיִמָּדִאְמ

 ןוֿפ קָעדּוצ א ךָאנ ןּוא | | תרע הָסְבִמְ
 לעפ>שחת םישחת

 .ןֶעּביֹוא ןוֿפ : הָלעַמְלִמ

 .ישימח

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .ב שעיו .כ

 רֶעטַערּב יד םישרקה תא

 ןכשמ םעַד רַאֿפ ןָבשמל

 ,ץלָאה ןֶעיצַאקַא ןוֿפ םיטש יצע

 .עגידנַעהעטש : םידמע

 ןעלייֵא ןהָעצ א | תמא רשע .אכ

 םָערּב םָעד ןוֿפ גנֲעל יד שרקה ךְרא

 ןָעלייא ןַעּבלַאהטרֶעדנָא ןוא המאה יצחו הֵּמַאְו

 .םָערּב ןייֵא ןוֿפ םיירב יד ;דָחֶאָהׁשְרִּקה בְַר

 . םנֲעּפַאצ ייווצ .בכ תדי יתש .בכ

 ,םעְרּב ןַערַעי ןיא דחאה שרקל

 ענעסָאלשעגניַא תבְלשמ

 198 .ול ,להקיו ,תומש

 ;ןרעדנַא םָעד ןיא רעניֵא תחא לא תחא

 טכַאמעג רֶע טָאה יֹוזַא השע ןֵּכ

 .ןכשמ ןּופ רֶעטֶערּב עלא ןיא :ןכבשמה ישרקלכל

 טכַאמַעג טָאה רֶע ןּוא .גכ | שעי ו .גב

 רעטעְרּב יד םישרקה תא

 ןכשמ םּוצ ןבשמל
 רָעטַערּב גיצנַאװצ םישרק םירשע

 ףיוא סָאװ טייז רֶעד ראפ !הָנְמיִּת בָגנ תַאַפל
 .ןעדיז

 ענרֲעּבליז גיצרַעֿפ ןּוא .דכ ינדא יִעַבְרְַו .רכ
 ןעלעװשרעטנוא | ףסכ
 יי

 טכַאמָעג רֶע טָאה הֵׂשָע

 םיִרְׂשֶע תחת
 .רַעטָערּב גיצנַאװצ יד רָעטנוא |םיש-קמ

 נא יש
 טיי רפא דָחְהשְַָהתַה
 יָתֹייְִּׁשִל
 א ינשו

 ןעלעװשרָעטנּוא ייווצ

 םנֲעּפַאצ עדייב טנייז רַאֿפ

 א ייווצ ןּוא

 + ןשה

 סנַעּפַאצ ייווצ ענייז ראפ : :ויַתדי "השל

 רָעטייווצ רעד ראפ ךיוא .הכ ןכשמה ע עלצלו .הב
 ,ןכשמ ןוֿפ טייז תינשה

 | ,ןַעררָאנ ףיוא סָאװ ןופצ תפל

 גיצנַאװצ טכאמעג רֶע טָאה{ םיִרְׂשִע הֵׂשָע

 גיצרָעֿפ ַערֶעייֵז טימ וכ .םיִעָּבְרַאו .וכ
 : ןעלעװשרַעטנוא ַענרעּבליז כ םהינדא

 נושא ייווצ םי דא י נש

 - יָא נו
 .טערב ערעדנא סָאד רעטנּוא דחאה שרקה תחת

 - ייווצ ןּוא
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 :רעטניה רעד ראפ רֶעּבֶא .ּוכ
 ?דנֲעוָא ןָעגְעְג ןפשמ ןופ םייז

 מויז -

 יִתְּכְריִלּו .ּוכ
 הֵּמי ןֵּכְׁשַּמַה = =

 סּכֲעַז טבַאמָעג רֶע טָאה :םישרקהששהשע
 .רָעמְעְרב

 רָעמְערְּב ייווצ ןּוא .חכ םישרק ינשו .חכ

 טכַאמָעג רע טָאה הֵׂשֲע

 ןפשמ ןופ ןֶעלקניװ יד ראפ ןֵּכְׁשִּמַה תעצקמל

 . טייזרעטניה רֶער ףיוא : : םיַתְכְרִיב

 וועג ןענע ייז ןוא כ = םמאות יהו .טכ
 ןעסָאלשעגנעזמַאװצ 2

 ,ןעטנוא ןיֿפ הֵַּמְּלִמ
 יז ןעע םָעניֵאניִא ןּוא  םימת ויהי ודחיו

 ןעסָאלשַעגנַעמַאזוצ ןָעווֲעג
 ןֶעּביֹוא ןוֿפ ושאר לא

 .גניר ןייא ןיא תחאָה תעבטה לא

 טכַאמָעג רֶע טָאה יֹוזַא םֶהיֵנְׁשִל הֵׂשָע ןֵּכ ןּכ

 .ןעלקניוו עדייב יד רַאֿפ : תעצקמה ינשל

 ןָעוועג ןַענַעז ייז ןּוא .ל ויָהְו 5

 (ןֶעמֶעלַא ןיִא) |
 רָעטְעְְב טטַא | םישרק הנמש

 ענרָעּבליז ַערֶעייֵז טימ ףסכ םֶהיֵנְדַאְ
 ןֶעלֲעוושרעטנּוא|

 : ןַעלֲעוװשרָעטנּוא ןַעצכַעז םינדא רשע השש

 יש םינדא יִנָש
 םינדא

 .טעְרְּב ןייֵא רַעטנּוא :דחאהשרקה תחת

 יִחיִרְּב שעיו .אל

 םיִּטִׁש יִצֲע
 הּׁשִמֲח

 ןעלעװשרעטנּוא ייווצ ּוצ

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .אל
 ןעלגיר \
 ,ץלָאה:ןַעיצַאקַא ןוֿפ

 ףניֿפ

 ןייִא ןוֿפ רֶעטַערּב יד ראפ עלצ ישרקל
 .ןפשמ טייז : תחאה ןבשמה

 ןָעלעיר ףניפ ןוא .בל םחירב הֵּׁשִמֲחַו .בל

 רעד ןופ רֶעטַערּב יד רַאֿפ עלצ יִשֹרקִל

 ,ןכשמ טייז רָעטיײװצ תינשה ןכשמה

 .ול ,להקיו .,תומש .דימלתהו הרומח תרות

 םֶחיִרְב הָׁשִמֲַ
 ןּׁשִּמַה ישר

 ןעלגעיר ףניֿפ ןּוא

 ,ןפשמ ןוֿפ רֶעטַערּב יד רַאֿפ

 מייז רַעטניה רֶעד ןוֿפ םיתכריל |
 - ] ,ןה ש נחה

 ;ווָא ןעגְ 22 ,טייז:דנֲעװָא ןעגָעג (זיִא סָאװ) :המי

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןוא .גל שעיו .גל
 א . . יז יד

 ְיִתַח חיִרְּבַה תֶא
 ות ַחְבָ

 םיִׁשָרְּקַ
 ןרעדנַא םּוצ עַדנָע ןייֵא ןוֿפ :הצקהלאהצקהןמ

 ד רעטערב יד ןּוא ,דל םישרקה תאו .דל

 בח הָ
 םֶתְעְּבַט תֶאְ
 - בֶתְודׂשֶ
 םתיִרְּבַל םיִּתַּב

 תיִרּבַ תֶא

 לענעיר ןטמסלעמימ םָעד

 רַעמַערּב יד (' ןהָענּוצכרּוד

 ,דלָאג םימ טְקֲערַעּב רָע טָאה

 ןעגניר ַערֶעייֵז ןוא

 ,רלָאג ןופ טכַאמָעג רָע טָאה

 ;ןעלגעיר יד רַאֿפ רֲעמרע

 יד טקֲעדֲעּב טָאה רֶע ןּוא
 ..דלָאג טימ ןעלגעיר

 ש יו .הל

 תֶכרָּפַה תֶא
 ןמּגראו תָלְִּת
 יִנָׁשתַמלֹותְו
 שמ שש
 בָשח הֵׂשֲעַמ
 = הָתֹא הָשִע

 טכַאמַעג טָאה רֶע ןּוא .הל

 תכרפ יד

 ןוא לָאװ:ַעהָאלּב ןוֿפ
 לָאװ עמיוררעפרופ

 עטברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 םערָאֿפ

 ;סּוסיּב םענֲענּוּפשעג ןּוא
 טייּברַא?רָעלטסניק ַא

 טכַאמַעג יז רֶע טָאה

 .םיבּורּכ טימ : םיִבְרּכ |

 רהיֵא רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא .ול ּהִל שעיו .ול
 וטכָאמענ

. ְ 

 ?ןֶעיצַאקַא ןוֿפ ןעלייז רעיפ ךופע הָעָּבְרַא
 , ץלָאה םיטש

 םקֲערעּב ייז טָאה רֶע ןּוא בהז םפציו
 ,דלָאג טימ צצ הפרשה

 בהז םהיוו ןַענעז) ןעקַאה ַערֲעייז ןּוא
 הדוד ;רלשנ ןיֿפ וועג + יז

 .ןעלגעיררעֿפ ּוצ (!



 םֶָל קו
 כינְַ ָעְּברַ
 ֶָסֶמ ׂשַעּיו ל

 לָהֹאָה חַתְפל
 ןֶמָגְראְו תֶלכְּת
 יש תעלותו
 רוְׁשַמ ששו
 :סקל הָׂשֲעַמ
 וידומע תֶאְו .חל
= 
 היו תֶאְ
 פו
 םֶתיְֵׁשֲחומְיִׁשאֶר
 בהז
 הד"

 הָשַמִח טֶהיִנְַאְ
 : תֶשָחַ

 לֵאָלַצְּב שָעִיַו .א
 ןראה תֶא

 וכ צוי
 בח יִצְֵוהָּמְֵו
 :ותָמק יח מ
 והפציו -ב
 רֹוהמ בה
 ץמו תב
 ול שי

 : ביִבָס בָהֶז רז

 .ערַאל יד (1

 .רימלתהו הרומה תרות

 יז רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא
 ןעסָאגעגסױא

 :רעטנּוא ַענרַעּבליז רעיֿפ }
 .ןעלָעווש

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא ול
 גנַאהרָאֿפ ַא

 טלעצ ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ

 ןּוא לָאװ?ַעהָאלּב ןוֿפ
 לֶאוו ;עמיורר ןעפרוּפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 םָעדָאֿפ

 ,םּוסיּב םִענֲענּוּפשַעג ןוא

 .טייּברַא;רָעהָענסיֹוא'נַא

 ןעלייז ענייז ןּוא .חל

 ףניֿפ

 ,ןעקַאה :ערעייז םימ

 טקָערָעְּב טָאה רֶע ןּוא

 ןוא .ןעציפש רע

 .,רלָאג טימ

 ןעלעװשרעטנּוא ַערֶעייֵז ןּוא
 ףניֿפ

 טכַאמַעג טָאה לַאלצּב ןּוא ,א

 (' ןעטסַאק םָעד
 ץלָאה:ןעיצַאקַא ןוֿפ
 גנעל ןייז לייא ּבלַאה א ייווצ

 | ןעלייַא ןַעּבלַאהמרֶעדנָא ןּוא
 טיירּב ןייז

 ןעלייַא ןַעּבלַאהטרעדנָא ןּוא
 .ךיוה ןייז

 םהיֵא טָאה רֶע ןּוא .ב
 טקערעב

 74" טָאג םענייר טימ

 ,גינייווסיוא ןּוא .גינייווֲעניִא

 םהיִא רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא

 ,תומש

 יד הרי מיז = הדר יח דחה

 | טכַאמעג
 .םּורַא ץנַארק םָענֲעדלָאג א

| 

 ול קציו כג

 בָהָז תֹעְּבַט עַּבְרַא
 יתמעַפ עַּברַא לע
 תַֹּבּמיְִּׁשי
 תֶחֶאָה ֹועְלַצ ל
 תב ית
 :תינשח ֹועְלַצ לַע
 יִּדַּב שעיו .ד

 םיטש יִצֲע
 : בֶהְז םָתֹא ףציו

 םיִַּּבַה תֶא אבו .ה
 תעַבּטּב
 ןרָאָה תעלצ לע
 :ןראה תֶא תאָשְל

 תֶרּפַּכ שעיו .ו
 רֹוהָט בֶהָז
 ְָּרָאיצהְויתִמַ
 הָּבחֶרִצְִוהָּמאו
 םיִבְרְכ יש שעיו
 בה
 הָׂשְקִמ
 םתא הֵׂשֲע

 תק יִנׁשִמ
 : תֶרֹּפַּבַה

 דָחֶא בּורְּכ .ח
 המ הצקמ

 דָחֶא בורכו |

 המ הממ
 תרּפַּכַה ןמ

 159 ל ,ול ,להקיו

 םהיִא רַאֿפ טָאה רַע ןוא .ג
 ןעסָאגעגסיוא

 ןעגניר ענַעדלָאג רעיפ

 :ןַעקַע רעיפ ענייז ףיוא

 ןעגניר ייווצ

 טייז ןייֵא ןייז ףיֹוא

 ןעגניר ייווצ ןּוא

 .םייז רָעטייווצ ןייז ףיוא

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .ד
 ןעגנַאטש

 ,ץלָאה:ןָעיצַאקַא ןופ

 טקֶערֶעּב ייז טָאה רֶע ןּוא
 ,דלָאג טימ

 ?עגניירַא טָאה רֶע ןּוא .ה
 ןעגנַאטש יד טכארב

 ןעגניר יד ןיא

 , ןעטסַאק ןוֿפ ןעטייז יד ףיוא
 .ןעטסַאק םָעד ןַעגָארט ּוצ םּוא

 טכַאמָענ טָאה רֶע ןּוא .ו
 קערוצ ַא

 7 :דלָאג ענייר ןיֿפ

 לייא ּבלַאה א ןּוא ייווצ
 גנעל ןויז

 ןעלייַא ןָעְּבְלַאהטרָעדנָא ןּוא
 יד ןייז

 טכַאמָעג טָאה
 םיבּורּכ ייווצ

 רע ןּוא .ז

 ,רלָאג ןיֿפ

 טייּברַאײעמרַעמַאהָעגסיֹוא

 טכַאמעג ייז רֶע םָאה

 .קָעדיצ ןּופ ןֶעדנֶע עדייב -

 בּורּכ ןייֵא .ח

 טייז רָעד ןּוֿפ ַעדנֶע םָעד ןופ

 בור ןייֵא ןּוא

 רעד ןופ עדנַע םָעד ןופ
 ; טייז רַערֲעדנַא

 טסּבלעז) קערוצ םָעד ןוֿפ
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 םיִבְרִּכַה תֶא הֵׂשָע

 יָת ינשמ

 םיִבְָּכַה ויהיו .ט

 ספ ישרפ

 הָלֲעַמְל

 םֶהיֵפְנַכְּב םיככמ

 תֶרֹּבַ לע

 םהינפ .

 ִחֶא לֶא שיא
 תֶרֹּפַּכַה לא

 : םיִבָרְּבַה ינּפ ּויָה

 ןחלשה תא שעוו י

 םיטש יִצֲע
 וּכְרֶא םִיתַּמַא
 ובחר הֵּמַאְו

 ּותָמיצִחהַָאו
 ותא תציו .אי

 המ בה
 בֶהז רֶז ול שעיו

 : ביבס

 ול שעיו .בי

 הַפִט תֶרֶנְִמ
 יב
 בֶהֶז רז שעיו

 : ביִבָמ ֹוּתְרַּנְִמְל

 ל קציו .גי

 בֶהז תֹעְּבַט עַּברַא
 תַֹּבַּמַה תֶא תו
 תֹאַּפַה עַּברַא לַע

 .דימלתהו הרומה תרות

 םיבּורּכ יד טכַאמָעג רֶע טָאה

 .ןֶעדנֶע עדייב ענייז ןוֿפ

 ןעוועג ןַענַעז םיבּורכ יד ןוא .ט

 עטעטיירּבַעגסיוא םימ
 ,ןעלגילֿפ

 ,ןַעּביֹוא ּוצ

 ערעייז טימ ןעקַעדעּב ייז
 ןעלגילֿפ

 ,קַערּוצ סעד רֶעּביִא

 רַעטכיזַעג רֶעייֵז ןּוא

 ; ןרעדנַא םּוצ רֶענייֵא

 קַעדּוצ םוצ

 רֶעטכיזַעג יד ןָעווָעג ןֶענַעז
 .םיבּורּכ יד ןוֿפ

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא -י

 שיט םָעד
 :ץלָאה:ןֶעיצַאקַא ןוֿפ
 גנעל ןייז ןֶעלייַא ייווצ

 טיירב ןייז לייֵא ןייֵא ןּוא

 ןֶעלייֵא ןַעּבלַאהטרֶעדנָא ןּוא
 .ךיוה יי

 םהיִא טָאה רֶע ןוא .אי
 טקַעדעב

 ' " ,דלָאג םָענייר טימ

 טכַאמעג ּוצ םהיא טָאה רֶע ןּוא
 ץנַארק םענערלָאג א

 .םּורַא

 םהיא רַאֿפ טָאה רֶע ןוא בי
 טכאמעג

 םסיופ ַא ןוֿפ ןַעמהַאר א
 (םיירּב יד)

 ,םּורַא

 טכַאמָעגּוצ טָאה רֶע ןּוא
 ץנַארק םָענַעדלָאג א

 .ןעמהַאר ןייז םּורַא

 םהיִא רַאֿפ טָאה רֶע ןּוא .גי
 ןַעסָאנַעגסיוא

 ,ןעגניר ַענַעדלָאג רעיפ

 יד טצָעזֲעגנָא טָאה רע ןוא
 ןעגניר \

 ,ןֶעקֶע רעיפ יד ןָא

 .ול ,להקיו ,תומש

 עַּבְרַאְל רֶׁשֲא

 וילנר |
 ןעמהַאר םָעד ןעגעקטנַא .די תֶרנְִּמַה תַּמֲעַל .די

 תהיה
 יד רַאֿפ רָעטרֶע םלַא םיִּדַבְל םיתבל

 ,ןעגנַאמש
 .שיט םעד ןעגָארט וצ םּוא ןחְלשַהתֶאתאַשְל

 תֶא שָעִיַו .וט

 טיבה

 .םיֿפ רעיפ ץנייז ייּב +

 ןעגניר יד ןַעוועג ןענ

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .וט
 ןעגנַאמש יד

 םימש יצֲע

 בהז םתא ףציו
 דע

 ,ץלָאה:ןֶעיצַאקַא ןוֿפ
 טקֶערֶעּב ייז טָאה רֶע ןּוא

 ,דלָאג טימ
 .שימ םעד ןַעגָארמ ּוצ םּוא חְלשַהתא תאָשל

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .וט םילכה תא שעיו וט
 ,םִעֿפעג יר וו
 ;שיט םָעד ףיוא סָאװ ןֶחְלַשה לע רֶׁשֲא

 ויָתרָעְק תא

 ויִתּפַּב תאְו

 ויתיקנמ תֶאְו
 תושקה תֶאְו
 ןהְּב ףסי רֶׁשֲא

 : רוהט בָהְ

 ןעלסיש ענייז

 ןעלֿפעל ענייז ןּוא

 ןערהער:סגנוגיגייר ענייז .ןּוא

 ,ןעסַאמ ענייז ןּוא

 זיא רֶע עכלַעװ טימ
 ןַערָאװענ טְקעדַעּב

 דלָאג םָענייר ןופ

 .יש ש

 (ןירבוחמ ןהשכ) ישילש

 הא טָאה רֶע ןּוא .ּי הָרנַמַה תֶאשעיו זי

 ,דלָאג םָענייר ןופ רוהט בֵהָז

 תשקמ

 הָֹנּמַה תֶא הָשָע
 נו הכר

 טייכרַא>עטרעמַאהְעגסיוא'נַא

 ;הרונמ יד טכַאמְעג רֶע טָאה

 רהיֵא ןוא עטפיה רהיא
 ,רהָאר

 ,םרָעבַעּב ערהיא היעיבג
 ןאר י:

 ּפענק ערהיֵא הירתפכ
 שרן|א יי =

 ןֶעמּולּב עְרהיא ןּוא היחרפו
 4 ןש צל ;



 ,דימלתהו הרומה תרות

 טסבלעז
 .ןַעוועג

 ןערהער סב ןּוא .חי
 ערהיִא ןוֿפ סיֹורַא ןֶעהֲעג

 ןעטייז

 רהיִא ןוֿפ ןענעז
 ,ויָה הממ
 םיִנָק הָשָשו .חי
 הידצמ םיאְצ

 ןערהֲער הרונמ יירד המ ינק השלש

 דחֶאָה דצמ
 הָרנְמ יִנק הָׁשלְׁשּו
 :ינשה דצמ

 ץגימרָאּפלעדנַאמ יירד .שי - עב השלש .טי

 םידָּקְׁשִמ

 דֶחֶאָה הָנּ
 ,םולב א ןּוא ּפָאק א | חַרפְו רֹּתַּפַּכ

 עגימרָאֿפלַעדנַאמ . םיעְבְנ השלשּו
 סרֲעכֶעּב םיִּקְׁשִמ

 דָחֶא נב
 רו רב
 םיִנַָּה תששל ןֵּ
 רמה ןְמיִאְציה
 הרנמבו ב

 םיִעְבְג חָעָבְ
 םיִָקְׁשִמ
 יח הרב

 ,םייז ןייֵא רהיִא ןופ

 ןערהַער הרונמ יירד ןּוא

 .םייז ןרֶעדנַא רהיא ןוֿפ

 ,רהָאר ןייֵא ףיֹוא

 ,רהַאר ןייֵא ףיֹוא

 ; םּולּב ַא ןּוא ּפָאנק א

 ,ןערהער סּכַעז עלא ּוצ יוזא

 ןוֿפ סיֹורַא ןֶעהַעג עכלעו
 .הרונמ רֶעד

 מסלע הרוגמ רָע ןיִאןּוא -כ

 סרָעכַעּב רעיֿפ

 ,עגימרָאֿפלעדנַאמ

 ערהיא ןּוא ּפָענק ערהיא
 .ןֶעמּולּב :

 רתפכו .אכ

 היומוה יש :
 ,ןערהער ייווצ הארנו | םינקה ינש תחה

 הממ

 ּפָאנק ַא ןוא .אכ

 ּפָאנק א ךָאנ ןּוא רַפָכ

 --- ,ןערהער : ממ

 פָאנק ַא ךָאנ ןוא רּתַּפַכְו

 ייווצ ערהיַא רֶעטנּוא | םינקה ינש תחת
 ---,ןֶערהָער הנ 28

 - םרָעכַעּב

 בר
 ותמק םִיַתָּפִאְו |
 : ויתנרק ויה ונממ |

 197 .ול ,להקיו ,תומש

 ,ןערהֲער סֹּכַעַז יד ּוצ םינקה תששְל

 רהיִא ןוֿפ ןֶעהַעג עבלַעוו ;הֵּנִּמִמ םיאציה

 .סיֹרַא ּפענק ערָעייז .בכ םֶהיֵרְּתּפַּכ .בב

 ןערהער ַערֶעייז ןּוא םמנָקּ

 טסּבלַעז רהיא ןּוֿפ ןֶענַעז ויה הֵּנֵּמִמ
 -- ,ןֶעוועג

 ;סיוא'נא יז זיא עצנַאג יד תחא הֶׁשְִמ הל
 טייברַא עמרָעמַאהָעג

 .דלָאג םענייר ןיֿפ : רוהמ בה

 ₪ תֶא שעיו .גכ
 טכָאמְעג טָאה רֶע ןּוא .גב היתרנ

 ןעּפמָאל ערהיא ,ןעבעיו העבש |

 ךעלגנייווצ ערהיא ןּוא יִחְקלַמּ

 ןַענַאֿפשַא ערהיא ןּוא היתתחמו

 .דלָאג םענייר ןפ ;רוהמ בה

 קיטש ןייֵא (ןופ) .דנ רוהט בַהָז רּכַּכ .דכ
 .דלָאג סענייר

 טכַאמַעג יז רֶע טָאה

 .סעֿפַעג ַעלַא ערהיא טימ

 התא הָׂשֵע

 ָהֶּכ לָּב תא
 שעיו .חב

 תרה חְִַּמ תֶא
 ביט יִצֲע
 וכרא הַּמַא
 ובהר הָּמַאְ

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא .הכ

 רַאטלַא;סקרַעװכיֹור םעד

 - :ץלָאה:ןֶעיצַאקַא ןוֿפ

 גנעל ןייז לויא ןייֵא

 ,טיירב ןייז לייא ןייֵא ןוא

 ,גיטנַאקרעיֿפ

 .ךיוה ןייז ןעלייא ייווצ ןּוא

 ןֶענַעז טסּבלַעז םהיא ןוֿפ
 .רענרעה ענייז ןֶעוועג

 םהיא טָאה רֶע ןּוא .וכ
 טקֶעדַעּב

 ;דלָאג םָענייר טימ

 ותא ףציו .וכ

 רֹוהָּט בַהְו

 תאו וג תֶא
 דנֲעוװ ענייז ןּוא ךאד זיי ורק |

 ,םּורַא ביבס
 .רֶענרֶעה ענייז ןוא ויתנרק תאו



 .רימלתהו הרומה תרות

 : ביִבָס בהז רז

 } תעַּב א ִּתְׁשּ .זכ

 \בהז

 .םּורַא ץנַארק םָענֲעדלָאג א

 עגניר ענַעדלָאג ייווצ ןוא .ּכ
 ו 8

 .טכַאמַעג םהיא רֶע טָאה יל הֵׂשֲע

 ורזל תַחַּתִמ
 תל יְִׁש ל
 ויד יש לע
 םיִּדַבְל םיתבל

 מ ןענָארט-ּוצ םהיִא ! םֶהַּב ותא תאׂשִ
0204 

 } ןּוא .חכ תֶא שעיו ,חכ

 יב
 ַאקַא ןופ

 ץנַארק ןייז רֶעטנּוא

 ןערנֶע ערייּב ענייז רַאֿפ

 ,ןעמייז ערייּב ענייז ףיוא

 יד רַאֿפ רֶעטרָע סלַא
 גנַאטש

 יז

 טכַאמָעג טָאה ר
 ןעגנַאמש יד

 לאה םיטש יִצֲע
 ; בהז םתא הציו

 שעיו .טב

 : הָחְׁׂשַּמֲה ןמש תֶא
 שרק
 םימָפַה תְרטק תֶאְ
 - רוחַמ
 : חקר הֶׂשֲעַמ

 טקַעדַעּב ייז טָאה רֶע ןוא
 .דלָאג טימ

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .טכ

 לייַאּבלַאז סָאד

 טייקגילייה א

 ןופ קרָעווכיור סָאד ןוא
 , ןעיירעצעּפס

 , ןייר

 .טייּברַא;רעטסײמּבלַאז א

 ,חל
 (ןירבוחמ ןהשכ)

 טכַאמָעג טָאה רֶע

 יליבש

 יעיבר

 ןוא .א שעיו א
 רַאטלַא;רָעֿפפָאצנַאג םַעד הָלְעַה חַּבְוִמ תֶא

 םיטש יִצֲע
 גל ןייז ןַעלייֵא ףניפ וכרא תומא ט שמ

 טיירב ןייז ןעלייַא ףניפ ןּוא וכחר תומא -

 | עובר
 תומא שלשו

 : ותמק

 ץלָאה?ןעיצַאקַא ןופ

 ,גיטנַאקרעיֿפ

 .ךיוה ןייז ןֶעלייֵא יירד יא

 ,תומש

 עג טָאה רֶע ןוא 5 ויתנרק שעיו -ב , טבַאמָעגּוצ םהיא טָאה רֶע ןּוא

 ויתגפ עַּברַא לע

 ויתנרק ּיָח ונממ |
 :תשחנ ותא ףציו

 של יו ג

 במה לּכתֶ
 | תליפה תא

 םיִעּיַה תֶאְ

 תקרזמה תֶאְו

 תלמה תֶא
 תתחמה תֶאְו

 | ֶׁשִ ילַּכ לב
 !תֶׂשֹהְנ

 ַּבִּּמַל ׂשַעַּיַו .ד
 | רָּבְכִמ

 תֶשָר הֵׂשֲעְמ
 | שח
 ֹוְְּּרַכ תחת
 : ויצח דע א

 . . קצי צו

 תעבמ עַּברַא
 תוצקה עבר
 ה. ו תַעְְִה רבב

 םיִדּבְה תֶא שעיו ו
 םימש יִצַע <

 : תַשחנ םָתֹא ףצִיו
 ז םיִּדַּבַה תֶא אָבִיִו ו
 תֶעַבַּטַּב

 .חל ,זל  ,לחקיו

 טכַאמ
 רַענ רעה נייז

 ;ןַעקֶע רעיפ ענייז ףיֹוא

 נז (טסּבלַעז) םהיִא ןוֿפ
 ;רַענרעה ענייז ןָעוועג

 םהיא טָאה רע ןּוא
 .רעּפוק טימ טְקֶערֶעּב

 טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .ג

 . ןרַאמלַא םָער ןוֿפ סֶעֿפעג עלא

 פעט יד

 ןעלפיוש יד ןוא

 ,ןָעְקָעְב יד ןוא

 ןעלּפָאג יד

 -- ,ןענַאֿפשַא יד ןוא
: 
 ב

 רֶע טָאה םָעֿפָעג ענייז עלא
 .רעפוק ןוֿפ טכַאמָעג

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא ד
 רַאמלַא םּוצ

 פיז ַא

 ,טייּברַאשַעגימרָאֿפצַענ א

 רֶעּפּוק ןוֿפ

 סמיזעג ןייז רעטנוא

 .טֿפלעה ן'זיּב ןֶעמנּוא ןופ

 ןעסָאגעגסיֹוא טָאה רֶע ןּוא .ח

 ןעגניר רעיפ

 ןעדנַע רעיפ יד ףיֹוא

 ,פיז םָענרֲעּפּוק ןּוֿפ

 יד רַאֿפ רֶעטרֶע םלַא
 .זַעגנַאמש

 יד טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .ו
 ןעגנַאטש

 ,ץילָאה ןָעיצַאקַא ןוֿפ
 טקעדַעּב ייז טָאה רֶע ןוא

 .רַעּפוק טימ
 ?עגניירַא טָאה רֶע ןוא

 ןעגנאטש יד טכַארּב
 - ןעגניר יד ןיִא



 הומה תֹעְלַצ לַע
 םֶהַּ ותא תאָׂשִל

 תחל בּובנ

 : ותא הֵׂשָע
 יה תא שעיו .

  תָשָח
 תשחנ ֹוּנַּכ תא

 = תאָרַמְּ
 תאבצה
 ּואבֵצ רֶׁשֲא
 : דעומ לה הַתַּ

 רַצֲחֲה תֶא שָעיו .ט

 הָנְמיִּת בֶגְנ תא
 ֶצֲחֶח יעל
 שמ שש
 !הַּמַאַּב הֶאֵמ

 םיִרשע םהידומע

 םיִרְשֶע םֶהיֵנְדַאְו
 = שה
 םידומעה יו
 :ףַַּכ םֶהיְֵׁשַתַ
 ןופצ תַאְפָלְו .אי

 הָּמַָב חָאֵמ
 םיִרָשָע ֶהיֵדּוּמַע
 םיִרְֶׂע םֶהיֵנְְַ
 - - שח
 !ףָמָּכ םֶהיֵקְׁשַַ
 ִי תַאְפָלְו .בי

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,רַאטלַא ןופ ןֶעטייז יד ףיֹוא

 .ייז טימ ןעגָארט;ּוצ םהיא

 ןעלֿפַאט ןוֿפ ,להָאה

 .טכַאמָעג םהיא רֶע טָאה |

 טכַאמעג טָאה רע ןוא .ח
 סַאֿפ;דנַאה סָאד

 רַעּפוק ןוֿפ

 ןופ לעטשעג?סוֿפ ןייז ןּוא
 רַעּפּוק !
 | ןעלגעיּפש יד ןופ

 ,ןֶעיֹורֿפ עמלעמַאזרַעֿפ יד ןופ

 ךיז ןֶעּבָאה עכלעוו
 טלעמַאזרַעֿפ

 ןוֿפ גנַאגנייַא םייב
 .טלעצסטֿפיטש

 םָעד טכַאמָעג טָאה רֶע ןּוא .ט
 :ףיוה :
 וצ סָאװ טייז רֶעד רַאֿפ
 (ןָעוועג ןענעז) ןֶעדיז ו
 ףיוה םָעד רַאֿפ ןַעגנַאהרָאֿפ
 םּוטיּב םָענענּוּפשַעג ןיֿפ

 .ןָעלייֵא טרעדנּוה
 ןעלייז גיצנַאװצ ערֶעייז (ןּוא) -י

 גיצנַאװצ ערָעייז טימ
 ןעלעוושרעטנוא

 ,רָעּפוק ןופ

 יד ןּופ ןָעקַאה יד (רֶעֹּבָא)
 ןעלייז

 ' - --ןעֿפײר ערֶעייֵז טימ
 .רָעּבליז ןופ

 טייז רעד רַאֿפ ךיוא .אי
 ןעדרָאנ ןוֿפ

 וע עגנַאהרָאֿפ ןֶעלייֵא טרעדנּוה
 ,ןעלייז גיצנַאװצ ַערֶעייז (טימ|

 גיצנַאװצ ערֶעייז ןּוא
 ןעלעװשרעטנּוא

 ;רעּפּוק ןופ

 ןעלייז יד ןיֿפ ןעקַאה יד

 ןופ -- ןעֿפײר ערֶעייֵז ןּוא
 .רַעּבליז

 טיײז:דנֲעװָא רֶעד ראפ ןּוא .בי

 הָּמַא הָרְׂשָע ׁשֵמֲח |

 199 - .חל ,להקיו ,תומש

 םיִעְלְ
 הַָּאּב יִּׁשִמֲ
 הרשע םהיִדומע

 הָרָשע םֶהיֵנדַאַו
 םידומעַה יו
 :ףַָּכםֶהיֵקוׁשֲַ

 (טכַאמָעג רֶע טָאה)
 ןעגנַאהרָאֿפ

 ןַעלייֵא גיצפופ

 ןע עלייז ןהָעצ ַערֶעייז (טימ)

 ;רעמנּוא ןהָעצ ערֶעייז ןוא
 ןעלעװש

 ןעלייז יד ןּוֿפ ןעקַאה יד

 ןופ -- ןעֿפײר ַערֶעייז ןּוא
 .רַעּבליז

 המק אפ
 הָחְרְזִמ

 :הָּמַא םיִׁשְמַ
 םיעְלק ,דו

 ,םייז רָעד ראפ ןּוא .גי
 -- טייןָעגרָאמ וצ סָאװ

 .ןֶעלייֵא גיצֿפוֿפ

 ןעגנַאהרָאֿפ .די

 ןעלייֵא ןהָעצֿפוֿפ

 ,(גנַאגנײרַאןוֿפ) טייז ןייַא רַאֿפ ףתבה לֶא

 השלש םֶהיֵדּוּמַע

 הָשֹלְׁש היד
 תיִנָשַה ףֵתָּכְַו .וט

 ןעלייז .יירד ערֶעיײז (םימ)

 ;רעטנוא יירד ַערֶעייז ןּוא
 .ןָעלָעווש |

 רעטייווצ רָעד רַאֿפ ךיוא .וט
 ,טייז

 ןוֿפ ןּוא טייז רעד ןופ הּומּו הּזמ
 טייז רעדנא רעד וו 7
 ,ףיוה ןופ רעיוט םּוצ רצחה רַעַׁשְל

 ןעגנַאהרָאֿפ םיִעְלְק

 הֵּמִא הֵרֹׂשָע שמח

 השלש םהידמע

 : השלט םֶהיִנדאְ

 ןעלייֵא ןהָעצֿפוֿפ

 ןעלייז יירד ַערֶעייז (םימ)

 ?רֶעטנּוא יירד ָערֶעייֵז ןּוא
 .ןעלֶעווש

 ' בו רצחה יעלק לֵב ומ ףיֹוה ןּפ ןֶעגנַאהרָאֿפ עלַא .ּוט

 :ָשָמ ׁשֵש
 בידע כ .םינדאהו וי

 (ןַעווֲעג ןענֶעז) םּורַא ןּוא םּורַא

 .סּוסיב םָענענוּפשעג ןופ

 ןֶעלעוושרַעטנּוא יד ןּוא -זי
 עליי יד ּוצ

 תשחנ
 םיִדּומעה יו
 ףֶסֶּכ םֶהיִקושחו

 , רֲעּפּוק ןופ

 ןעלויז יד ןוֿפ ןַעקַאה יד

 ןּוֿפ -- ןעפייר עֶרֶעייז ןּוא

 ,רעּבליו
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 .דימלתהו הרומה תרות 120

 ןוֿפ גנּוקֲערֲעּב יד ןּוא
 , ןעציּפש ַערֲעייז

 , רָעּבליז ןוֿפ
 ֶהֵׁשאָר יּופְצו
 ףֶסּכ

 ?עגמורַא ןֵעווֲעג ןֶענעז ייז ןּוא ףסכ םיקשחמ םהו |

 ,ןעֿפײר ענרֲעּבליז טימ עמ
 .ףיוח ןופ ןעלייז עלא : רצחה ידמַע לפ

 .ריטפמ

 גנַאהרָאֿפ ַא ןּוא .חי ךסמו .חי

 רַצְתַה רעש
 םקר הֶׂשֲעַמ
 .ןֵמָּגרַאְו תֶלָבה

 - ףיֹוה ןוֿפ רֶעיֹוט םּוצ

 טייּברַא-רעהענסיֹואינַא

 ןּוא לָאװ:ַעהָאלּב ןוֿפ
 לָאװַעמיוררָעּפרּוּפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא ינש תַעַלֹותְו <
 םערָאֿפ

 ,םוסיּב םָענֶענוּפשעג ןוֿפ ןוא רזשמ ששו

 גנעל יד ןֶעלייֵא גיצנַאװצ ךֶרֹא הֵּמַא םיִרְׂשָעַו

 טיירּב רֶעד ןיִא ךיֹוה יד ןּוא בחרב המוקו

 ןֶעלייֵא ףניפ תומא שמח

 ןעגנַאהרָאֿפ יד (: יו יֹוזַא :רְֶָיִעְלַתַּמֶעְל
 .ףיוה ןוֿפ

 לוז ר םהידמעו .שי
 ןֶעלייז רעיפ ערֶעייז ן 'הָעּברַא | עליו יֿפ ייז זוא .טי < "ב דן

 :רעטנוא רעיפ ָערֶעייֵז טימ הָעּברא םהינדאו
 ןעלַעווש א דא
 ,רַעּפּוק ןופ תשחנ

 ןופ ןֶעקַאה ערָעייז (ןּוא) ףסּכ םהיוו <
 טי ןש == ייד

 ,רָעְּבלי

 ןעציפש :ל"+ ערָטייז ןּוֿפ גנּוקֲעדֲעּב יד ןוא םהישאר יופצו

 ןופ -- ןָעפייר ערָעייז ןוא  :ףסכ םהיקשחו
 .רַעּבליז א יי =
 תֹדְתיַה לכו .כ

 רַצָחְלְו ּכְׁשּמַל
 ביבס

 ךעלקַעלֿפ עלא ןּוא .ּב

 ףיֹוה ןוֿפ ןּוא ןכשמ ןוֿפ
 ---םּורַא ןּוא םּורַא

 .רֶעּפּוק : תשחנ

 .אכ ,ח--אנ ,ז ;א םיכלמ :הרטפה

 .רֶעּביִא ןֶעגַעג (!

 .חל ,ידוקפ ,להקיו ,תומש

 ידו
 ןענעז עיר -

 (1 גנלהעצפייא י יד
 ,ןּכשמ ןופ

 הֶּלִא .אכ

 ןכשמה ידּוקפ

 ,םינגייצ ןוֿפ ןפשמ רָעד תדעה ןכשמ

 (?טלהָעצַעגֿפיֹוא זיא סֶע סָאװ י
 ןֶערָאװעג - דקּפ רֶׁשֲא
 ,השמ ןוֿפ להָעֿפֲעּב םעד ףיוא השמ יִּפ לַע

 םיול יד ןּופ (*ףליה רעד טימ םיולה תדבע

 ןוֿפ (+ גנוטייל יד רָעטנוא רמתיא דיב
 ,רמתיא +
 .ןהפה ןרחַא ןופ ןהז רע ;ןהֹּכַה ןרהא ןֵּב

 ,ירּוא ןוֿפ ןהוז רָעד לֶאלצּב .בכ ירּואְזְּב לאְלצְבּו בכ

 .רּוח ןּופ ןהוז רעד רוח ןב

 , הדוהי םַאטש ןוֿפ הדוהי הטמל

 םכַאמַעג טָאה 0/0 הש

 טָאה טָאנ סָאװ ,סעלא | הָוָצ רש לָּכ תֶא
 ןֶעלהָאֿפֶעּב = (הוחי

 | .ץהשמ == | :השמ תא
 זיִא) םהיא טימ ןּוא ,גב

 בָאילהָא (ןֶעווֲעג
 סוהא ןוֿפ ןּוז רעד

 באילהא ֹוּתִאְו .גכ

 ֶכְיִחֲא ןֶּב
 ,ןד םַאטש ןוֿפ ןד הטמל

 ןוא רעריינש:ןייטש ַא 4 ;רזד
 רֶעּבֲעװ:טסנּוק ַא | בשחו שֶרָח

 ןּוא לאו האב ₪5 = יאר ברא כתב
 לָאושעטיוררעפרופ | - תֶלֵכּתַּ
 עטּברַאֿפ; עגניזָאמרַאק | ןוֿפ ןּוא ינשה תעלותבו

 םָעדָאֿפ יע - = }

 : ששבו

 בֶהֶּזַה לָּב .רכ
 הָבאָלְמִ יושע
 ֶכאלְמ לב

 .םּוסיּב ןוֿפ ןוא -

 ,דלָאג סָאד רָאג .דכ

 ןֶערָאװַעג ןָאהטרָעֿפ זיא סָאװ
 ,טײּברַא רָעד ּוצ

 טייּברַא דָעצנַאג רעד וצ
 -- םוהטגילייה ןוֿפ

 יד = .טנֶעכֲערַעּב (5 .ןעגנּונבַערעּב יר (1
 ,דנַאה ןיא (* .טײברַא;טסנעיד



 .דימלתהו הרומה תרות

 3 הָפּונְתַה בַהְז יִהְיַו

 (?רּכּכ גיצנַאװצ ןּוא ןיינ .רֵּבִּכםיִרְׂשַעו עֵׁשֵּת

 תואמ עבשו
 לקש םישלש\

 :שקה לק

 טרָעדנּוה ןֶעּבעיז ןּוא

 לקש גיסיירד ןּוא |

 ןופ לקש םָעד ךָאנ
 .םּוהטגילייה

 רָעּבְליִז סָאד ןּוא .הכ ףסכו .הכ

 עטלהעצַעגסיֹוא יד ןוֿפ הדעה ידוקפ

 עדניימֲעג רעה ןוֿפ
 כ תְַ רֹּכּכ טרָעדנּוה

 טרעדנוה ןעבעיז רנֲעיֹוט ןוא תואָמ עבשו ףֶלֶאְ

 םיעבשו השמחו

 ולקש
 :שרקה לקשב

 תג עַקּב .ונ

 לקשה יִצֲַמ
 שלקה לֵב

 לקש גיצבעיז ןּוא ףניפ ןּוא

 ,ןופ לקש םָעד ךָאנ
 .םּוהטגילייה

 ,ּפָאק ַא ןופ עקב ַא ,ונ

 לקש רַעּבלַאה ַא

 םּוהטגילייה ןּוֿפ לקש םָעד ךָאנ

 טהעג סָאװ  ןרָערֶעי ןופ רָבעה לבל
 רעטנּורַא

 ,עטלהעצעג יד רעטנוא םידקפה לע

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןופ הָנָש םיִרָשע ןֵּבִמ

 ,רעכָעה ןּוא הָלְעַמְ

 דנֲעזיֹומ טרעדנּוה סע ןיֿפ ףלא תואמ ששל

 דנֲעזיֹוט יירד ןּוא םיִפָלֲא תַשלשו

 0 תואמ שמחו
 ניצפופ טרעדנּוה ףניֿפ ןּוא :םישמחו .י ָי מ ו ני רז מד

 (ןופרָעד) ןָעווָעג זיִא .ּונ יהיו .זכ

 רֲעּבליז רֹּכּכ טרָעדנּוה ףֶסַּכַה רַּכַּכ תאמ

 ןעסיגצסיא |  תֶקֶצִל
 ןוֿפ ןעלעװשרעטנּוא יד שרקה ינדא תא

 םּוהטגילייה
 ןֶעלֶעוװשרַעטנּוא יד ןּוא תֶכְרַּפַה ינדא תֶאְו

 ,תכרפ ןוֿפ

 ---טנֲעלַאט ( .גנובעהפיוא ,גנורנעוו ןופ 4
 .לקש דנֲעזיֹוט יירד

 11 .חל ,ידוקפ ,תומש

 ןעלעװשרעטנּוא טרעדנּוה םינדא תאמ

 - רָּבּבַה תַאְמִ
  ןֶָאָל רב
 ףְלֶאָה תֶאְו .חכ
 תֹואָמַה עַבְׁש
 יע עמ
 | םיוו השע

 םיִדּוּמעַל 00

 םֶהיֵׁשאֵר הָּפְצְו
 ;םתא קש

 ,רּכּכ טרָערנּוה ןוֿפ

 ףיֹוא רֹּכּכ ןייֵא
 .לעװשרעטנּוא נַא

 דנֲעזיֹומ יד ןוֿפ ןּוא .חכ

 טרעדנוה ןַעּבעיז

 (לקש) גיצּבעיז ןוא ףניפ

 ןעקַאה טכַאמַעג רֶע טָאה
 ןעלוז יד ּוצ = |

 ערָעַייז טקַערַעּב טָאה רֶע ןּוא
 ןעציּפש

 ייז טָאה רֶע ןּוא
 .(טֿפײרעגמּוא

 ענֶעקנָאשָעג פאר ןּוא .טכ הפונתהתשחנו טכ
 (ןעווֲעג זיִא) רעפּוק -- 7
 רּכּכ גיצבעיז = רֵּכַּכ םיעבש

 רעיפ ןּוא דנָעַויוט ייווצ ןּוא | עבר םִיַפלַאְו
 טרעדנּוה תואמ |

 .לקש :לקש

 ןופרעד טָאה רֶע וא ל  ּהַּב שעיו .ל
 טכַאמָעג |

 ןעלעװשרעטנּוא יד ינדא תא

 ןוֿפ גנַאגנייַא (םוצ) דעומ לֶהֹא חַתַּפ
 טלעצסטֿפיטש |

 רַאמלַא עפ םָעד ןּוא תֶׁשֹחַּנַה ַּבְִמתֶאְ

 ,פיז עֹנרַעּפּוק סָאד א בע | רבכמ תאו
 שחנה

 .םהיִא ּוצ(טכַאמָענ) זיא סָאװ ול רֶׁשֲא

 םעד ןוֿפ םָעֿפָעג עלא ןּוא | - יִלּ ל תֶא
 .רַאטלַא :ָּבּומַה

 ןָעְלָעוושרעטנּוא יד ןּוא .אל ) נא תֶאְו .אל

 ףיוה ןופ רצחה
 ,םּורַא ןּוא םּורַא ביבמ

 ןעלַעװשרַעטנּוא יד ןּוא ינדַא תֶאְו

 ,ףייה ןּוֿפ רעיומ םּוצ רֵצָחֶה רעש

 .ןעֿפײר טימ ןַעמּונְענמּורַא (1



 .דימלתהו הרומה תרות 129

 ךעלקעלֿפ עלא ןוא = תדתי לַּכ תאו

 ןכשמ ןוֿפ ןֵכְׁשִּמַה

 : תֹדְתִי לַּכ תֶאְו
 ףיֹוה ןוֿפ ךעלקעלֿפ עְלַא ןוא רצה

 .םּורַא ןּוא םּורַא , ביִבֵס

 .טל
 לָאװשעהָאלּב יד ןופ ןוא א = תֶלְבתה ןִמּו .א

 -ןָמרַה
 יִנָשַה תעְלותו
 רשי וש
 שֶּקַּב תֵׂשְל

 לֶאוושעטיוררעפרּופ יד ןּוא

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק יד ןּוא
 סערָאֿפ

 ' 7 טכַאמָעג ייז ןַעּבָאה
 רעדיילק סגנּונָעירָעּב

 ןיִא ןענעידָעּב םּוצ
 ,םוהטנילייה

 טכַאמֲעג ןַעּבָאה יז ןּוא ושעיו

 רעדיילק עגילייה יד שרקה יִדְנַּב תא

 ,ןרהַא רַאֿפ ןֶענעז עבלעוו ל רֵהֲאְל רֶׁשֲא

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יוו הָוהְי הָוצ ֲֶׁאַ

 .ץהשמ :השמ תא

 .ינש
 (ןירבוחמ ןהשב) ישימח

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא .ב רפאָהתאשעיו .ב

 .דֹּפֶא םעד
 לָאװ?עהָאלּב ,דלָאג ןופ

 ,לָאװ?עטי וררֲעּפרוּפ ןּוא
 םָעדָאֿפ עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק

 ןמגְראָו ֶלבְּת בה בֶהְז

 יִנָש העלות
 :רְַָמ שָשְו
 ועקריו -
 בה יח תא
 סלי עו
 = תושָעל
 תֶלבְּתַה ָךותְּ
 זא = מָנרַאָה ךותבו

 .םּוסיּב םִענֲענּוּפשֶעג ןוא

 ןַעּבָאה יוז ןּוא ג

 ןעכעלּב ענעדלָאג יד

 ףיוא ןעמינשּוצ טָאה רֶע ןוא

 (ייז) ןעמײברַארַעֿפ ּוצ

 לָאװ:עהָאלּב יד ןיִא

 2עטיֹוררֲעּפרּוּפ יד ןיִא
 לָאװ

 טי א

 .ןֶעגייצַעגסיוא ,טנהָעדֶע ;גסיֹוא )

 יִנָש תַעַלֹותְ

 אויסגעשלאָגעַן=( 

 - םִעדעֿפ

 ,ידוקפ ,תומש .טל ,חל

 :יזָאמרַאק יד ןיֵא ןוא| = 1 שק לת
 םָעדָאֿפ עטברַאפעג ינשה |

 ,םּוסיּב יד ןיִא ןּוא ששה ותבו

 .טײּברַא;רעלטסניק א = 1 : בשח השעמ

 וצ ייז ןֶעּבָאה ןרָעטליש -- ןל ושע תפתּ .ד
 טכאמְעג םהיא 2%

 ,(' עגידניּבנעמַאזוצ .תרבח

 ןֶעדנֶע עדייּב ענייז ףיוא | ויתוצק ינש לע

 .ןֶעדנּוּבֲעגנָא ןָעוועג סֶע זיא : רבח

 ןוֿפ לָעטרַאג רעד ןוא ה ןתדפא בשחו .ה
 ,גנודניּבנייַא ןייז זגמ הצחנה
 םהיִא ףיוא זיִא רֶעכלֲעוו ויָלָע רשא

 - ןייא) ןופ ןעוועג זיִא אוה ונממ
 םהיא (טימ = אה
 ;טײּברַא ןייז יוו ּוהשעמכ

 לָאװַעהָאלּב ,רלָאג (ןוֿפ) ןמגראו תלכת בהז
 לָאװ:עטיֹוררעּפרוּפ ןּוא צד ב7: שוי דפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 סערָאֿפ =
 , סּוסיִב םִענֲענוּפשעג ןּוא רושמ ששו

 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יװ הֹוהי הוצ רֶׁשֹאַּכ

 - .ץהשמ .ןהָׂשֹמ תא

 טכַאמעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא ו ושעיו -ו

 רעניײטש:סקינָא יד םהשַ יִנְבַא תֶא
 עטלָעגנירעגמּורַא | תפסמ

 ,רלָאגןוֿפ ןעגנּוסַאֿפנײֵאטימ  בֵהָו תצבשמ
 ץמצירקַעגסיוא ת'הָּתְפִמ

 ןעגנוצירקסיוא:לעגעיז (טימ) םתח וו

 יד ןוֿפ ךָאנ ןעמענ יד ךָאנ) יב תמש לע
 .לָארשי רעדניק ;לֵאָרְׂשִי

 םתא םשיו 3

 רפאה תפתכ לע

 ןורַּכְז יֵנְבַא

 יוז טָאה רֶע ןּוא
 טגעלעגֿפֹורַא <

 דפַא ןּופ ןרעטלּוש יד ףיוא

 רענייטש:סנֶעקנָעדנַא םלַא

 .ןַעמַאזוצ ןערניב סָאװ (1



 .דימלתהו .הרומה תרות

 לֵאָרׂשִייִנבל
 ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו הֹוהְי הֶוִצ רֶׁשֲאַּ

 | :השמ תֶא

 תא שעיו .ח
 שתחת =

 בשח הֵׂשֲעמ

 פֶא הֶׂשֲעַמּ
 ְְָרְַו תֶלְַּת בֶהְז
 .יִנש תעלות
 :רְֶשַמ שש
 היה עובר .ט
 לּופּב

 ןשחה תֶא ֹוׂשֲע
 וכרא תֶרֶז

 ובחר תרֶ
 | ;לּופֵּ

 וב ּואלמיו .י

 בָא יִרומ הָעְּברַ
 צ ַא הדטּפ םָדֹא רוט

 = הב
 , דָחֶאָה רופה

 ינשה רוטחו .אי |
 ;םלהיו ריפס ףפנ

 ,לָארשי רָעדניק יד רַאֿפ

 .ןץהשמ

 טכַאמָענ טָאה רֶע ןּוא ,ח
 רלישטסּורּב םעד

 ,טײּברַא;רעלטסניק ַא

 דפֲא םָעד ןוֿפ םיּברַא יד יוו

 לָאװײַעהָאלּב ,,רלָאג ןוֿפ
 לָאוו/עמיזררעפרּופ ןּוא = |
 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא

 םָערָאֿפ
 .םוסיּב םָענֲענוּפשעג ןּוא

 ןֶעוועג רע זיא גימנַאקרעיֿפ .ט

 טנעלעגנעמַאזוצ ןָעייווצ ןיא

 םעד טכַאמַעג יז ןַעּבָאה
 ;דלישטסורב

 גנעל ןייז ןאפש ַא

 טיירּב ןייז ןאפש א ןוא

 .טנעלעגנַעמַאוצ ןעייווצ ןיא
 טסַאֿפעגנייַא ןַעּבָאה יז ןּוא -י

 םהיא ןיִא
 ןעלייצ רע :רענייטש

 סאּפָאט ,ןיבּור ןוֿפ לייצ

 ---דנַארַאמז ןּוא

 .לייצ ַעטשרֶע יד

 לייצ ץמייווצ יד ןּוא .אי

 ןּוא ריֿפּפַאס ,לירעּב
 .טנַאמַאיד

 לייצ עטירד יד ןּוא ,בי יִשילָשַ רוט ּבהְו .בי

 ןּוא םיקרוט ,ןימשנָע | ; טל ובָש םשל
 .טסימָעמַא |; המלחאו

 לייצ עטרעיֿפ יד ןוא .גי יעיברה רֹוּטַהְו .גי

 .םיּפסַא ןּוא סקינָא ,םילָאירח רז חד ?- םחׂש שישרת
 ] הפש

 8 .םל ,ידוקפ ,תומש

 טלעגנירעגמּורַא תּבסּומ

 (ןעגנּוסַאֿפנייַאעגנעדלָאג טימ בהז תצבשמ

 .ןעגנוסַאֿפנייא :ערָעייז ןוא םֶתאלְַּ

 םיִנָבֲאְָו די
 יֵנְּב תומש לע

 רָענייטש יד ןּוא ,רי

 ןופ ןעמשנ יד ךָאנ ןענש 6%
 לָארשי רעדיק יד | 7 הנה לארשי

 ,ףלעוצ  הֶרְׂשָע םיִּתְׁש
 .,ךָאנ ןעמענ ערֶעייז ךָאנ םתמש לע
 ו ב7: -

 םתח יִחְותַּפ

 ומש לע שיא

 בש רַׂשֲעמינְׁשִל
 ושעיו .וט

 ְחַה לע
 תֶלְַּ תֹרָשְרַׁש ' 

 תבע הׂשֲעַמ
 ;רוהמ בה
 וׂשַעַּיַו ומ
 בָהָ תֹצִּבׁשִמיְִּׁש
 הז עט יש
 וניו
 ןעגניר ייווצ יד תעבטה יתש תא

 | תֹוצָק נְׁש לע
 ןוֿפ ןֶעדנַע עדייּב יד ףיוא ןח: -

 .דלישטסּורּכ ! : ןשחה

 ,ןעגנוצירקסיֹוא לעגעיז (םימ)

 ,ןעמָאנ ןייז טימ רֶעדֲעי

 .ןעמַאמש .ףלָעווצ יד רַאֿפ

 טכַאמָעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .וט

 דלישטסּורּב םעד רַאֿפ

 ,ןעטעק עמרינארג

 ,טײּברַא?טכָעלֿפ ַא

 ,דלָאג םָענייר ןוֿפ

 טכַאמעג ןַעּבָאה יז ןּוא .ּוט

 דלָאג ןּוֿפ ןַעגנּוסַאֿפנייַא ייווצ

 ,ןעגניר ַענֲעדלָאג ייווצ ןוא

 טצעזעגנָא ןַעּבָאה ייז ןוא

 ונתיו .זי

 תתבעה יתש
 בהוה ;+ =

 ןעגניר ייווצ יד ןָא ןָא תעבטה יתש לע

 דנע י יוא :
 .דלישטסורב . לג ר ף"א :ןשהה תֹוָק לַע

 טנעלעגנָא ןַעּבָאה ייז ןּוא וי

 ךעלטכעלֿפ ענַערלָאג ייווצ יד

 עט יי 07 יחה הדייר

 ךעלטסעק (1
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 תוצק יתש תֶאְו .חי

 תתבָעָה יִתְׁש
 ונתנ |

 ןֶעדנֶע ייווצ ערָעדנַא יד ןוא .חי

 .ךעלטכעלֿפ ייווצ יד ןופ

 טנֶעלַעגנָא יז ןַעּבָאה

 , ןעגנוסַאֿפנייַא ייווצ יד ןָא תַצּבְׁשִּמַה יתש לע

 טנֶעלֶעגנָא ייז ןָעְבָאה ייז ןוא ְּתיַו

 ,דּפָא ןופ ןרָעטלוש יד ןָא  רֹפֲאָה תפתּכ לע

 - .טײזרָעדָאֿפ ןייז ןעעעג | + וינפ לומ לא

 טכַאמעג ןעּבָאה ייז ןּוא .טי ושעיו .טי

 ןעגניר ענערלָאג ייווצ (ךָאנ) בָהְז תעַּבַט יתש

 טצָעזעגנָא ןעּבָאה יז ןּוא ומישיו

 ןופ ןעדנע עדייב יד ףווא) = = 75 חש << ו | ,,(  תֹוצֹק ינש לע
 דלישטסורב . (ןשחה

 ,דנַאר ןייז ףיוא .ותפש לַע

 םייז רעד ּוצ זיִא עכו | 69 ל | רבע לא רשא
 דפָא ןוֿפ רפאה

 .גינייווַעניִא ןופ .ּוהָתיִּב

 טכַאמעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .כ ושעיו .כ

 ןעגניר ענעדלָאג ייווצ בָהָז תעבט יתש

 טצעזָעגנָא ייז ןַעּבָאה ייז ןוא םנתי

 ןרעטלוש ייווַצ יד א) תּפְתִב ּתְׂש לע

 דָא ןוֿפ רפאה |
 ןעמנּוא ןופ | הֵּטַמְּלִמ

 ,טײזרָערָאֿפ ןייז ןֶענֶעג וינפ לּוּמִמ

 ,גנורניברֶעפ ןייז ןענעג = !תרבחמ תַמעְל

 - "בשל לעממ
 .דפָא ןופ לעטרַאגםֶעד רֶעּביִא

  ֹופאָה
 ןעּבָאה ייז ןּוא .אכ וספריו .אכ

 ןעדנּוּבֲעגנייֵא ו
 דלישטסּורּב םָעד ןשחה תֶא

 ןעגניר ענייז ןוֿפ ויתעבְטמ
 רפאה תעּבמ לא

 דפא ןופ ןעגניר יד וצ

 ,טל ,ירוקפ - ,תומש .דימלתהו הרומה תרות

 ,לֶאויעהַאלב ןופרונש ַא טימ תֶלָכת ליתפב

 תויהל

 רפאה בֶׁשֲח לע

 ןשחה חזי אלו

 ןייז לָאז רֶע םּוא

 ,רפָא ןוֿפ לָעמרַאג םָעד ףיוא

 לָאז רלישטסורב רעד ןּוא
 ןעקּורּבָא טינ ךיז

 ,רּפָא םָעד ןופ רֹפֲאָה לַעַמ

 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .ן'השמ | :הֶשמ תֶא

 .ישילש

 (ןירבוחמ ןהשב) ישש |

 טכָאמָעג טָאה רֶע ןּוא .בנ ׁשַעַיַו .בכ

 רפאה ליעמ תא

 א הָשעמ
 :תֶלְבִה ליל
 .גב ליעמה יפו "

 = ֹונֹתְּב
 = אָרְחַת ִפ

 ביִבֵס פל הפש

 :ערק אל

 דפָא ןּוֿפ דיילקרֲעּבָא סָאד

 טייּברַא;רֶעּבֲעװו 8

 .לָאװשַעהָאלּב ןוֿפ ןעצנַאג ןיא

 ןוֿפ גנּונֲעֿפֶע יד ןוא
 ריילקרֶעּבָא םָעד

 ,ןעטימ ןייז ןיִא

 ןוֿפ גנּונֲעֿפֶע יד יוו
 ,רֶעצנַאּפ א

 ,גנונֲעֿפֶע ןייז םּורַא םיז א

 ןעסירוצ טינ לָאז סֶע םּוא
 .ןערעוו

 טכַאמעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .דב וש עין .דכ

 ןעגערּב עטסרעטנוא יד ףיוא ליעמה ילוש לע
 רייֵלקרעּבָא ןופ ₪ : -

 , ה יוומ

 ?עהָאלּב ןוֿפ לָעּפֲעמַאנַארג תֶכֵכְת יֵנֹוּמִר
 לאוער ןוא לָאװ | ןֵמָּגְרַאְ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא ינש תעלותו
 ,םערָאֿפ אצ וו
 .ןֶענּוּפשעג : רזשמ

 טכַאמֲעג ןָעּבֶאה יז ןוא .חכ ושעיו .הכ

 ,רלָאג םֶענייר ןופ ךֶעלקעלג רֹוהֵט בהז יִנֹמַעַפ
 טצֶעזעגנָא ןַעּבָאה יז ןוא םיִנֹמֲעַּפַה תֶא ונתיו

 ךעלקעלג יד
 .לעּפעטַאנַארג יד ןעשיווצ םינמ"ו ֲה ות

 ןעגערב עטסרעטנּוא יד ףיוא ליעמה ילוש לע
 דיילקרָעּבָא םָעד ןוֿפ



 ביִבָס
 !םיִנּמְרַה ָךֹותְּב

 ןמרו ןמעפ .ונ
 ןמרו ןמע
 ליִעַמַה ילוש לע

 יב
 תֶרָׁשְל
 הוהְי הוִצ רֶׁשֲאַּ
 | :השמ תא

 ושעיו .וב

 שש תנתַּכַ תא

 גרא הֶׂשֲעַמ

 נו ןר רֶהָאל
 תַפנְצַּמַה תֶאְו .חכ

 שש

 יִרֲאַּפ תא
 | טש תַעָבְַמַה |

 דַּבַה יִסְנְכִכ תֶאְו

 רֶׁשָמ שש
 טְנְבַאָה תֶאְו .טכ
 = דׁשַמ שש
 ןמְָראְו תלכו
 ינָש תעלות
 םֶקָל הָשעמ
 הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ
 | :השמ תא

 ץיִצ תא ושעיו .ל

 קה רו

 .דימלתהו רומה תרות

 םּורא ןּוא םּורא

 .לֲעּפעטַאנַארג יד ןעשיווצ

 ןּוא לַעקֲעלג א
 ,לעפטַנַאר ַא

 ַא ןּוא לעקעלג ַא
 לַעּפֲעטַאנַארג

 ןענערּב עטסרעטנוא יד ףיוא
 ריילקרעּבָא םעד ןוֿפ

 ,םּורַא ןּוא םּורַא

 ,(םָעד ןיִא) ןָענעידָעּב ּוצ

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו

 .ן'השמ

 טכַאמָעג ןָעְּבָאה יוז ןוא .זנ

 סּוסיּב ןוֿפ רמֲעה סָאד

 םייּברַא;רֶעּבֲעוװ ַא

 .ןהוז ענייז ןּוא ןרהַא ראפ

 - ,םוסיּב ןוֿפ ץטימ א ןּוא .חכ

 טיה ַעגיטכַערּפ יד א ,

 ,םּוסיּב ןוֿפ

 ןעזיֹוה ענענייל יד ןּוא

 .םּוסיּב םָענענּוּפשעג ןופ

 לעמרַאג םָעד ןּוא .טכ

 סּוסיּב םָענֶענּוּפשֶעג ןוֿפ

 ןּוא לָאװ?עהָאלּב ןּוא
 לָאװשַעטיוררַעּפרוּפ

 עטּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןּוא
 ,םעדָאֿפ

 - - ,טײּברַא;רָעהֲענסיֹוא

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו

 .ןץהשמ

 טכַאמָעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ל
 ,ךעלּבנרעטש םָעד

 ,ןיורק עגילייה יד
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 רהט ה
 לע בכ
 בֵּתכִמ
 םתוח יהותפ

 ;הָוהיֵל שרק
 ויִלָע וניו .אל

 .רלָאג םֶענייר ןופ

 םהיִא ףיֹוא ןָעְּבָאה ייז ןּוא
 ןַעּבעירשַעגנָא

 | טֿפירש א

 : גנוצירקסיוא:לָעְגעיז א ןוֿפ

 ."טָאנ רַאֿפ טייקנילייה א,

 ףיֹוא ןֶעּבָאה ייז ןּוא .אל
 טנעלעגנָא םהיא

 ,לָאװ;ץהָאלּב ןוֿפ רונש ַא לכת ליתפ

 ףיוא סע ןענַעל וצ ןָא םוא תפנצמה לע תֶתָל
 ץטימ רעד

 ,ןעּביוא ןוֿפ הָלעְמִלִמ

 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ

 .ן'השמ = :השמ תא

 ךיז טָאה סֶע ןּוא .בל לבתו .בל
 טנידנֲעַעג לה |

 םייּברַא עצנַאג יד תרבע לּכ

 רעה -- ןּכשמ ןיפ דעומ לא ןָכשִמ
 ,טלעצסטֿפיטש

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא לארי ינּב ושי
 טבָאמְעג ןַעּבָאה

 הָוצ רֶׁשֲא לכ
 מָאה טָאג יוו יֹוזַא ,םָעלַא

 ןֶעלהָאֿפֲעּב הָוהְי
 ,ן'השמ השמ תא

 .טכַאמָעג ייז ןַעבָאה יֹוזַא :ושע ןּכ

 .יעיבר

 טכַארּבֶעג ןָעְּבָאה ייז ןוא .גל ואיביו .גל

 ןכשמ םִעד בשמה תא

 ,השמ ּוצ השמ לא

 טלעצ סָאד לָהֶאַה תֶא

 לָּב כ ֶאְ
 סלק
 וחג ב וישר
 יָּמע

 ,םָעֿפַעג ענייז עלא ןוא

 ,ןעקַאה ענייז

 ,רֶעמֲערּב ענייז

 ןעלגעיר ענייז

 ןעלייז ענייז ןּוא
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 .הסכמ תֶאְו .דל

 םליֵאֲה תלוע

 מאמה
 הָסְכִמ תֶאְו

 יׁשְַָה תדע
 יֶתֶר תא
 תֶדָעַה ןורא תֶא .הל

 = קא
 ;תֹרֹּפַּבַה תאו

 לה תא .ול

 ויל לב תא

 :םיִנָּפַה בל תֶאְו
 הרנמה תא ול

 הרתטה = |

 -ָהֶתֹנ תֶא
 הָכָרֲעַּמַה תֹרנ
 ילֵכ ל תֶאְו

 רעד ּוצ לייַא סָאד ןּוא :רֹאּמַה ןמש תאְו
 .גנּוטכיֹולֲעּב

 םענעדלָאג םָעד ןּוא .חל חַּבְוִכ תֶאְו חל
 רַאטלַא בהזה

 לייֵא ּבלַאז סָאד ןּוא הָחְׁשִּמַה ןמש תאְו

 ?ןֶעיירעצַעּפס סָאד ןּוא מַה תרטק תַאְ

 ףסמ תֶאְ
 : להאה חתפ
 חַּבמ תא .טל

 הע |
 רֵבְכִמ תֶאְ

 תשנה

 קעדוצ םָעד ןּוא .דל

 עטּברַאֿפעגטיֹור יד ןוֿפ
 ,לעֿפרַעריװ

 קֲערּוצ םָעד ןּוא

 לטפ/שחת יד ןוֿפ

 .גנַאהרָאֿפ,תכרּפ םָעד ןּוא

 סינגייצ ןוֿפ ןֹורָא םָעד .הל

 ןעגנַאמש ענייז ןוא

 .קֲערּוצ םָעד ןּוא

 ,שיט םָעד .ול

 סעֿפעג ענייז עלא

 .ןהַעזנָא םּוצ טיֹורְּב סָאד ןּוא

 , הרונמ ץנייר יד .זל

 ,ןעּפמָאל ַערהיֵא

 רעד ןוֿפ ןַעּפמָאל יד
 גנּונדרָאנייַא

 סעֿפעג ערהיא ַעלַא ןוא

 | קרָעװכיֹור
 גנַאהרַאֿפ םעד ןּוא

 .טלָעצ ןיא גנַאגנייַא ןופ

 רַאמלַא םָענרָעּפוק םָעד .טל

 ,פיז ענרֲעּפוק סָאד ןא

 םהיִא ּוצ (טכַאמָעג) זיא סָאװ ול רשא

 .דימלתהו הרומה תרות

 הֶכאָלּמַ לכ תא - ,

 .מל ,ידוקפ ,תומש

 ןעגנַאטש ענייז ןיִּדַּב תא

 ,ןֶעכַאז ץניז עלא ןוא + ויִלָּכ לָּב תֶאְ

 סַאֿפדנַאה סָאד ריִּכַה תא

 .לעטשעגסיֿפ ןייז ןּוא ,ֹוּנַּכ תֶאְו

 ,ףיֹוה ןופ ןעגנַאהרָאֿפ יד -מ רצחה יעלק תא .מ

 הְֶמַע תֶא
 הינָרֲא תֶאְ
 מַה תֶא
 רצָחֶה רַעַׁשְ
 רָתיִמ תֶא

 ִַּכ לכ תֶאְו

 ְֵׁשִּמַ תרבע

 :ד דעומ ֶהֶאְל

 ןעלייז ענייז

 ןעלעװשרַעמנּוא ענייז ןוא

 גנַאהרָאֿפ םָעד ןּוא

 ,ףיוה ןוֿפ רָעיֹומ םּוצ

 קירטש ענייז

 ךעלקעלֿפ ענויז ןּוא

 ןַעכַאז עלא ןוא

 גנּונדרָאנייַא;טסנעיד (םּוצ)

 .טלעצסטפיטש ןיִא

 לק-סגנונעידעב יד יִדְגְּב תא .אמ

 ר"ה 2 דֶרְּׂשַה ,רעריי 2 . ו ,( ד .+ . : ,אמ

 -ןילייה ןיא ןענעידֶעּב םוצ שרקב תֶרָׂשְל

 ,םּוהט
 שדקה יִדְנְּ תא רעדיילק עגילייה יד

 ןמּכה ןֹהַָאְל
 נב יִדְנִּב תֶא
 ות
 רשא לכּכ .במ

 החי הָּוִצ |
 = השמ תֶא

 רעדניק יד ןָעְּבָאה יא[. 'ָּב ּוׁשָע ןֵכ
 טכַאמָעג לָארשי לֵאָרְׂשִי

 .םייּברַא עצנַאג יד ;הָרֹבֲע לָּ תא

 רעמסעירפ םָעד ןרהַא ראפ

 רָעדיילק ס'ןיז ענייז ןּוא

 ..רעטסעירפ סלַא ןֶענעירעּב ּוצ

 טָאה טָאנ יװ סָעלַא .במ
 ןעלהָאֿפֶעּב

 ,ןץהשמ

 ןהָעַעג טָאה השמ זַא גמ הֵׁשֹמ אריו .גמ

 טייּברַא עצנַאג יד



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,טכַאמעג יז ןַעּבָאה ייז סָאד | התא ּושע הֵּנִהְ

 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ

 -- ,טכַאמָעג יז ןַעּבָאה יֹוזַא ושע ןֵּב

 .טשנַעּבעג השמ ייז טָאה :השמ םתא ךרביו
 ןןענד

 15 .ישימח

 (ןירבוחמ ןהשכ) יעיבש

 טרֶערעג טָאה טָאג ןוא .א } הָוהְי רֵּבַדְו .א
 השמ ּוצ |השמ לא

 . ה ל ;רַמאָ
 ןעמשרֶע ןוֿפ גָאט ןיא .ב שה םֹויְּב .ב

 .טַאנָאמ ןיא גָאט ןיא = שחל דָחֶאְּב
 ןָשַמ תֶא קת
 .:דָעֹומ לֶהֹא
 םש ָּתְמַׂשְו ג
 תודְעָה ןורָא תַא
 ןרָאָה לע ָתַֹמו
 ;תֶכֹרּפַה תֶא

 :נײרַא טסלָאז ּוד ןּוא .ד תֶא אַ .ד
 שיט םעד ןעגניירּב ןְָָׁשַ

 ןענדרָאניַא טסלָאז ּוד ןּוא וּכְרְע תֶא תְכרָעַו
 ,גנונדרָא ןייז

 עד לע טשפיוא וטסלָאז

 עא .טלעצסטֿפ 2

 טרָאד טסלָאז ּוד ןּוא ג
 ןעלעטשניירא

 ןורָא:סינגייצ םָעד

 טש סָאד

 ןעקעדֿפיֹורַא טסלָאז וד ןוא
 ןורָא ץֿפיֹוא

 .תכרּפ יד

 ןעגניירּבנײרַא טסלָאז ּוד ןּוא תאבַהְו

 הרונמ יד הרנמה תֶא

 ןעדניצנָא טסלָאז ּוד ןּוא תילעהו

 .ןעּפמָאל .ץרהיא ;ָהיֶתֹרִנ תֶא

 ןעלעמש טסלָאז ּוד ןּוא .ה הָּתַתַנְו .ה

 רַאטלַא םָענֶעדלָאג םָעֹד בֵהֶּזַח חּבזמ תא

 קרעווכיור םּוצ תרמקל

 ,ןורָא:סינגייצ םָעד רֶאפ תדעה ןורא ינפל
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 (+ ןענַעלנָא טסלָאז ּוד ןּוא משו

 גנָאגנויִא ןופ גנַאהרַאֿפ םעד חתפה ףסמ תא

 .ןפשמ ןָא ;ןֵּכְׁשַּמַל

 טסלָאז ּוד ןוא רו הָּתַתַנְו ה

 ןָעְלְעמשקעווא
 ראטלַא-רֶעַּפפָאצנַאג םעד הָלעַה חַּבְוִמ תא

 ןָכשִמ חַתִּפ יִנָפל
 | :דעומ לֶהֶא

 ריִּכַה תֶא תתנו

 דעומ לֶהֹא ןיב

 חבזמה ןיִבּ

 !םִיִמ םָׁש ָּתַתנְ

 ןוֿפ גנַאגנייא םָעֹד רָאֿפ
 --- ןּכשז \

 .טלעצסמפיטש רעד

 :קָעװַא טסלָאז ּוד ןּוא .ז
 סָאֿפ .דנַאה סָאד ןֶעלעמש

 טלעצסטפיטש םער ןַעשיװצ

 ,רַאטלַא םָעד ןעשיװצ ןּוא

 טרָאד טסלָאז ּוד ןּוא
 .רעסַאװ ןעסעיגניירא

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא .ח תֶא תמש ו .ח
 ףיוה םעד רצחה

 םּורַא ביבס
 64' ד

 ןַענָעלנָא טסלָאז ּוד ןּוא תנו

 רֲעיֹוט םּוצ גנַאהרָאֿפ םָעד רעש ְךַסֶמ תֶא
 .ףיֹוה ןוֿפ : רצחה

 ןעמהענ טסלָאז ּוד ןוא .ט הקלו .ט

 לייַאּבלַאז סָאד החשמה ןמש תא
 ןעּבלַאז טסלָאז ּוד א תא תְחְשִמ

 ו
 .םהיִא ןיא זיא סָאװ םָעֹלַא ןּוא ב רשא לֵב תאו

 םהיִא ןָעגילייה טסלָאז ּוד ןּוא ותא תשדקו

 ,ןעבַאז עייז עלא ןוא  ויִלֵּב לָּכ תאְו
 ןייז םַעו רֶע ןוא :שרק הֶיהְ

 .םּוהטגילייה א
 ןעּבלַאו טסלָאז ּוד ןוא -י תחשמו ּ

 רַאטלַא-רָעֿפּפָאצנַאג םעד הלעה הֵּבְוִמ תא

 ויִלָּ ל תֶאְו
 חומה תֵאְּתְׁשַּדִקְ

 סעֿפעג עניו עלא ןוא

 םָעֹד  ןעילייה טסלָאז ּוד ןּוא
 ,רַאמלַא

 .ןֶעגנַעהנָא ,ןֶעּבעג (7
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 וּמַה הָיָה
 ' םישדק שרק

 ןייז םָעוװ רַאמלַא רֶעד ןּוא

 .טסגילייה:רעלַא

 .דימלתהו הרומה הרות

| 

 ןעּבלַאז טסלָאז ּוד ןוא .א) תא הְחְשְמְ א
 'סַאֿפ:דנַאה סָאד | ריבה

 ,לעטשַעג:םוֿפ ןייז ןּוא ונָּכ תֶאְו

 .ןֶעגילייה םהיֵא טסלָאז ודןוא = } ; ותא ּתׁשּד

 ןערהיֿפּוצ טסלָאז ּוד ןּוא .בי תברקהו .בי
 טנעהָאנ 27

 ןהיז .ענייז ןוא ןרהַא וינב תאו ןרהא תא

 ןופ גנַאגנייֵא םּוצ דֶעֹומ להא חתפלא
 טלעצסטֿפיטש = | א צו דא +צ
 ןַעשַאװ ייז טסלָאז ּוד ןּוא םתא תצחרו

 .רעסַאוו טימ 62

 ' ןעדיילקנָא טסלָאז וד ןוא 4 תֶא ָת תבל ג
 . ןרחַא | ןרהא

 ,רָעדיילק עגילייה יד שחק פה יִדְנַּב תא

 ןעּבלַאז םהיא טסלָאז ּוד ןוא ותא ָּתְחַׁשַמּ

 ,ןעגילייה םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא ותא ּתְׁשֹּדִקְ
 רימ רָאֿפ טעו רֶע ןּוא : יל ןֶהְכו

 .ןָטנעירְעב
 ןהיז ענייז ןּוא .די וינְּב תֶאְו .די

 | וג טנהָאנ ןערהיֿפּוצ טסלָאז בירקת
 ןֶעדיײלקנָא יז טסלָאּז וד ןוא | םתא תשבלחְו

 .רֶעדמֲעה : תנתּב

 םָתֹא ּתְחַׁשְמּו .וט

 ּתְחַׁשַמ רֶׁשֲאַּכ

 ,ןעּבלַאז ייז טסלָאז וד ןּוא .ומ

 טּבלַאזֲעג טסָאה ּוד יוו יֹוזַא

 ,רעטָאֿפ רֶעייז םהיבא תא

 רימ רָאֿפ ןֶעלֶעוװ יז ןּוא יל ונה כו
 . ןענעירָטּב

 ,ןהָעשעג יֹוזַא לָאז סָאד ןּוא הָתיֵהְו

 | םהל תיהל
 לָאז גנוּבלַאז רעייז םּוא האפ בי

 ןייז יז רַאֿפ םתחשמ

 !  םוהטרעטסירפ ןֶעיּביִא םצ =  םֶלֹוע תַנְחְכְל

 ערֶעייז (עלַא) ןי ; םֶתֹרְל
 .רֶעטכָעלשַעג

 שמה םקוה |
 הֶׁשֹמ םֶקּיו .חי |

| 
| 

| 
| 

 .מ ,ירוקפ ,תומש

 ןָאהמֲעג טָאה השמ ןוא ₪ הָׂשֹמ שעיו .וט

 הוצ רֶׁשֲא לכִּכ
 ותא הָוהְי

 טָאה טָאג יוו ,יֹוזַא םָעלַא
 ,ןֶעלהָאֿפעּב היא

 .ןָאהמַעג רֶע טָאה יוזא

 .יש ש

 יהו זי
 ןושארה שדחב
 תינשה הנשב

 שרחל דָחֶאְּ

 ןָעווָעג זיא סֶע ןוא וי

 טָאנָאמ ןָעמשרע ןיא

 רהָאי ןָעטייווצ ןוֿפ

 טַאנָאמ ןיִא גָאמ ןייֵא

 ןַערָאװעג םלעמשנֿפו ו זיא
 .ןכשמ רעד

 :פיוא טָאה השמ ןוא .ח
 ןכשמ םָעד טלעטשעג

 טלעטשַעגקַעװַא טָאה רֶע ןוא
 ,ןעלעוװשרעמנוא ענייז

 טלעטשעגֿפױא טָאה רָע ןּוא
 ,רעמֲערּב ענייז

 טנעלעגנײרַא טָאה רֶע ןוא
 ,ןָעְלגעיר ענייז

 טלעטשעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא
 .ןעלייז ענייז

  ןְֵׁשִּמַה תֶא

 יד ֶא ןת
 רק תא סו
 חרב תֶא ןִֵיו
 ויִדוּמַע תֶא םֶקּיַו
 :סיוא טָאה רֶע ןּוא .טי שרפיו .טי

 טײרּפשעג 7
 7 6 טלָעצ סָאד לֶהֹאָה תא

 ,ןבשמ ןיֿפיֹוא ןכְׁשַּמַה ל

 טנעלעגֿפֹױרַא טָאה רֶע ןוא םֶׂשִיַ

 טלעצ ןוֿפ (?קַעדיּוצ םָעד לֶהֵאָה הָמְכְמ תֶא
 םהיא ףיֹוא וילע

 ,ןָעְביוא ןופ הלעמלמ

 להט טָאה טָאג יװ } הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ
 ן'השמ :השמ תא

 ןָעמּונָעג טָאה רֶע ןּוא .כ חקיו .כ

 טנעלעגנירַא טָאה רֶע ןּוא תדעה תא ןתיו
 סינגויצ .םָאד ציל ןאר

 ןעטסַאק ןיא ןראה לא

 קָעדּוצ םעד 65 ...תלכּת יד ןוֿפ קָעדּוצ םעד (1
 .לַעֿפ יד ןופ



 .דימלתהו הרומה תרות

 םיִּדַּבַה תֶא םשיו

 לאה ל
 תֶרֵּפַּכַה תֶא תו

 ְָעַמְלַמ ָאָהלַע
 ןראה תא אֵבָיַו .אכ

 ןָבָשִמַה לֶא

 יד טגֶעלַעגנָא טָאה רֶע ןּוא
 ןעגנאטש

 ,ןָעטסַאק ן'פיוא

 טנַעלַעגֿפיֹורַא טָאה רֶע ןּוא
 קֲעדּוצ םָעד

 .ןעביוא ןוֿפ ןֶעטסַאק ץֿפיֹוא

 :ײרַא טָאה רֶע ןוא .אב

 ןעטסַאק םעד טכַארּכעג

 ןיא ,ןּכשמ
 : 8 ןעגנַאהֲעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא םשיו
 | תה :ןככה תכרפ תא ,גנַאהרָאֿפ:תכרּפ םַעד ךסמה תכרפ תא
 טקעדרַעֿפ טָאה רֶע ןוא | ףךסיו

 תּודָעָה ןורא לע

 הוהי חוצ רֶׁשֹאַּכ
 :חשמ תא =

 ןתלְשַה אַ בב
 = דָעַמ לֶחָאְּב

 כשמה ר לע
 0 הא
 ; תַכֹרַּפַל ץּוחְמ

 וילע ְךרֲעַּיַו .גכ

 תל דע
 הוי ינְפִל
 א הָוצ ֲֶׁאַּ

 ,סינגייצ ןּופ ןֶעטסַאק ןרֶעּביִא

 ןֶעלהָאֿפָעּב םָאה טָאג יוו
 .ן'השמ

 ;נײרַא טָאה רֶע ןּוא .בכ
 שיט םָעד טלעמשענ

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ןכשמ ןוֿפ טייז רעד ףיוא

 ,טייזררָאנ ּוצ

 .תכרפ ןרֶעסיֹוא

 2נייא טָאה רֶע ןוא .גכ
 טענדרָאעג

 גנּונדרָאנייַא טיורב א

 ,טָאג רָאֿפ

  ֶׁשֹמ תא

 ה תֶא םֶעַו ה

 .דעומ לֶהֹאַּב

 ןלְׁשַה חכ
 ןֶבשמה ְךֶרָי לע
 הפ

 ןֶעלהֶאֿפָּב טָאה טָאג יוו
 .ן'השמ

 ;נײרַא טָאה רֶע ןּוא  .דכ
 הרונמ יד טלעמשענ

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ,שימ ןֶעגעג

 ןּכשמ ןופ טייז רעד ףיוא

 .םייזןָעדוז ּוצ

 ןָעדְנּוצָעגנָא טָאה רע ןוא .הכ תרצה לעיו .הכ
 ןעּפמָאל יד

 דעומ לָחאּב |
 : תֶכְרַּפַה של |

 ןְֵׁשִמַל |

 חָּבזִמִה ןיִבּו

 10 .מ ,ידוקפ ,תומש

 החי יִנְפִל
 הוהי הוצ רשאכ

 ה תֶא | 0
 םשיו .וכ

 בהזה הבז תא

 ,טָאג רָאֿפ

 ,ןעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג יוו
 .ן'השמ

 טָאה רֶע ןּוא
 טלעטשעגנײרַא

 רַאטלַא םָענֲעדלָאג םָעד

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 .תכרפ ןוֿפ גינייווֲעניִא

 סהיא ףיוא טָאה רֶע ןּוא .וכ
 טרעכיֹורֲעג

 .ּמַ = ,קרָעװכיֹור ןעיירעצַעּפס
 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יוו 1 הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .ן שמ :השמ תא

 .יעיבש

 טָאה רֶע ןּוא .חב
 ןעגנַאהעגֿפױא

 גנַאגנייַא ןוֿפ גנַאהרָאֿפ םָעֹד

 םשיו .חכ

 חתפה סמ תא
 ..ןפשמ םּוצ

 חבזמ תא] .םכ

 הלעה

 ןכשמ חַתַּפ םָׂש

 = דָעמ לֶהָ
 ויָלָע לַעיו
 הָלעָה תֶא
 הְָנִּמַה ֶאְ
 הוהי חוצ רֶׁשֲאַּכ

 :השמ תֶא = |
 ריִּכַה תֶא םשיו .ל

 דָעֹומ לֶחֹא ןיֵּב

 ?רָעֿפּפָא?ץנַאג םָעד ןּוא .טכ
 רַאמלַא

 טלעטשענקֶעװַא רֶע טָאה
 ---ןּכשמ ןוֿפ גנַאגנייַא םייּב
 ;טלעצסטֿפיטש רעד

 ,םהיִא ףיֹוא טָאה רֶע ןוא
 טכַארבעגֿפיוא

 רָעֿפּפָא-ץנַאג סָאד

 ,רָעֿפּפָאײעזיּפש סָאד ןוא

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו

 :קָעװַא טָאה רע ןּוא .ל
 סַאֿפדנַאה סָאד טְלַעטשעג

 טלעצסטֿפיטש .ןעשיווצ

 ,רַאטלַא םָעד ןָעשיווצ ןּוא

 טרָאד טָאה רֶע ןּוא
 רַעסַאװ ןעסָאגעגנײרַא

 .ןַעשַאװ םּוצ

 םִיַמ הָּמִׁש ֵּ
 ; ָצְְרְ
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 ונמִמ ּוצֲחְרְו .אל

 ינו רָהַאְו השמ

 םֶהיֵלְנַר תֶאְ
 סָאבּב .בל
 דעומ לָהֶא לא

 בר
 חבה לֶא
 צי
 החי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ
 ;הָׁשֹמ תא ה
 תֶא םקיַו .גל

 רֵצֲחֶה
 ןָכְשִּמַל ביִבָס

 חּבְּמַל

 יו
 רעש ּךֵממ תא

 רֵצֶחֶה
 תא הָׁשֹמ לכיו

 ;הֵכאֵלֵּמַה

 ןנעה סכיו .דל

 דעו לָהֶא תֶא
 הוה דובכו

 ןעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג : ב

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןָעְבָאה ןוֿפרעד ןוא .אל
 ןעשַאועג

 ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא ןוא השמ

 דנֲעה ַערֶעייז

 .סיפ ַערֶעייֵז ןּוא
 ןעגָעלֿפ ייז ןֶעוו בל

 ןהעגניירא
 טלעצסטפיטש ןיִא

 ןהָעגּוצ ןעגעלֿפ ייז ןעוו ןוא
 טנעהָאנ

 | רַאמלַא םּוצ

 ,ןעשַאװ ייז ןַענַעלֿפ

 .ן'השמ

 ;ֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא גל|
 ףיוה םעד טלָעטשעג |

 םַעַד ןוא ןפשמ םָעד םּורַא
 ,רַאטלַא

 ןעגנַאהעגֿפוא טָאה רֶע ןּוא

 םָעד | רֶעיֹומ םּוצ גנַאהרָאֿפ
 ,ףיוה ןוֿפ

 טגידנעָעג טָאה השמ ןא|
 .טײּברַא יד |

 .ריטפמ

 טָאה ןַעקלָאװ יד ןּוא .דל
 טקערעּב

 ,טלעצסטֿפיטש סָאד

 טייקכילרעה סטָאג ןּוא

 .מ ,ידוקפ ,תומש

 ןְֵׁשַּמַה תֶא אל
 הֶׂשֹמ לכ אלו .הל
 אובל

 דָעֹומ לֶחֹא לא

 ןח ויִלע ןבש יִּ
 הוהי דובכו

 ןֵבְׁשּמַה תֶא אָלָמ
 ןנעה תֹולֲעֲהבּו .ול

 ןכְשִּמַה לַעֵמ
 לארי נב עס
 םֶהיֵעְַמ ללב
 א אל םֶאְו ול

 !ןנעה

 = ּעֶס אלו
 : תלעה םֹוי דע

 החי ןֵנע יִּכ .חל

 ןכשמה לַע
 םמֹוי

 שאו
 הָליֵל היהת
 וב

8 

 תיִּב לכ יִניִעְל
 יאר

 ;םֶתיֵעְסַמ לֵכְּב

 .ק ז ח

 .ןּכשמ םעד ןיִא ליֿפ ןֶעווֶעג זיִא

 טנָאקַעגטינטָאה השמ ןּוא .הל

 ןעמוקנירַא

 ןטלעצסטֿפיטש ןיִא

 טָאה ןעקלָאװ יד לייוו
 ,םהיֵא רֶעֹּביִא טהּורְעג

 טייקכילרעה סָעטָאג ןּוא

 ןיִא לוֿפ ןֶעווֶעג זיא
 .ןכשמ םָעד

 ןעקלָאװ יד ןָעוו ןּוא .ול
 .ןעּבעהֿפיֹוא ךיז טנַעלֿפ

 ןכשמ םָעד ףיֹוא ןופ

 לָארשי רָעדניק יד ןעגעלפ
 ןעזייר

 .ןעזייר ַערֶעייז עלַא ךָאנ
 ןעקלָאװ יד .ּביֹוא ןּוא -ול

 ,ןעּבעהֿפיֹוא טינ ךיז טנַעלֿפ

 ,ןעזייר טינ יז ןעגַעלֿפ

 = רהיֵא ןּוֿפ גָאמ םַעד זיּב
 .ךיִז ןעּבעהֿפיֹוא

 ןעקלָאװ סָעטָאג םּורָאװ .חל

 ןכשמ ןףיֹוא (ןייז טנעלֿפ)

 ,גָאמ ייּב

 רָעייפ א ןּוא

 טכַאנ ייב ןייז טגעלֿפ

 ,םהיא רֶעּביִא

 - םַעד ןוֿפ ןעגיוא יד רָאֿפ
4 

 ,לָארשי ויֹוה ןעצנַאג

 .ןעוייר ערֶעייז עלא ןיִא





 או. א. שץ תת ענצרב.

 וו 140 וו

 11 ידיו עז 6

 עמ 606070075 18 162ק/0ו8 תה 6800/26אעצ'פ ץט366מזא'מ

 38001 עז 1180.

 80ד5 םדסק8ה: [/20(1(/]רכ

5 0 

 יחיה, 1908 17.

 ו ב 2114 145 53 ןכצצ (כ'צי:ה 111 1454724'7124.

 טסױהזהחס ₪5 עתחס-זשצסץקה}|ח} 05 ח 0070-א זו ה(כ1ז 9קחסייה ח ההי 662.



 ,ןילבּור .מ ,מ

 שמטוה
 .םעלו דומל יתבל

 לקהל םירוטה תטשב הכורע ,הטושפו הלק ןושלב תרבדמח הפשב המוגרתו הרותה
 ,רוצקו יונש לכ ילב ,םיראבמה יבוט פ'ע תראבמו םילודגלו םינטקל הדומל תא

 .ארקיו רפס

 ןעדעי ראפ ןוא ,ןעלוש ןוא םירדח ןיא ןעטכיררעטנוא םוצ שידוי ףיוא טצעזרעּביא
 ,םעטסיס:ןעיניל סאד ךרוד טרעטכיילרעפ ,ןענרעלרע שמוח םעד ליוו סאוו ,םענלעצנייא

 - ו

 0 0-0----- - \6 ו :
 7 = יא

 רש 4% \
 א 82

 5 \ \ א \
0 | ₪ 6 
 (( 5 8 ײ 0 | / 0 /

 יא 4
₪000 

 רה .אגיר 6 יה א יב . ו
 יי .טעטַאלּפ טסנרע לש סםופדבו תואצוהב א אט הכף

 ,חיסרת





 :* ןיי

-------+44 

 ,ץהשמ ןַעֿפּורעגוצ השמ טָאה טָאג ןוא א |; ד )בר *

 םהיִא ּוצ טָאה טָאג ןוא ןילא הוהי רדיו
 טדערעג

 טלעצסמפיטש ןוֿפ דעומ לחאמ

 ;יֹוזַא : רמאְל

 דער .ב רבד .ב

 לארשי יִנּב לֶא
 םהְלא ָּתְרַמָאְ

 בירקי יִּכ םָדֵא
 םַּכִמ

 הוהיל ןּברִק
 .צנ - שר 'צ

 הֵמֵהֹּבַה ןִמ

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 : ייז גָאז ןוא

 ךייַא ןּוֿפ רֶענייֵא ןעוו
 ןעגניירּב םָעוו

 ,טָאג רַאֿפ רָעֿפּפָא' נא

 ,היפ ןופ (ןאד)
 ,היפנוילק | הדי 7 ןופ רֶעדֶא היֿפדניר ןיֿפ ןאצה ןמורקבהןמ
 ןעגניירב רהיא טלָאז ובירקת
 ןיק 7

 .רָעֿפּפָא רֶעייֵא : םכנּברק תא

 ונָּברְק הל םא .ג

 = רבה ןמ
 ונבירקי םיִמָּת רֶכָז
 דעומ להֹא חַתַפלֶא
 ותא בירקי
 ונצרל

 זיִא רַעֿפּפָאצנַאג א ביוא .ג
 , רַעֿפּפָא ןייז |. \
 ,היפרניר ןוֿפ

 ,רַעלהָעֿפ א ןהָא (! םַעכילנעמ
 ;ןַעגניירּב סָע רֶע לָאז

 ןופ גנַאגנייַא םּוצ
 טלעצסטֿפיטש

 < ,ןעגניירּב סֶע רע לָאו

 ,ןעליוו ןעירפ ןייז טיֹול

 .טָאג רָאֿפ
 (=ןעגַעלֿפֹורַא לָאז רע ןּוא .ד ודי ףמסו .ד
 דנַאה ןייז טי <

 ,ןעציטש (* .טכַעלשעג ןַעכילנעמ ןופ ₪
 ןענהֶעלנָא

 .ארקיו רפכ

 םָעד ןופ ּפָאק םָעד ףיוא
 , רעֿפּפָאצנַאג

 ןערַעװ ןעמּונֲעגְנָא טָעוו סֶע ןּוא
 ,םהיִא רַאֿפ ןָעליוו םימ

 ענייז) ןַעּבעגרַעֿפ וצ םהיא
 .(דניז

 ןעטכַאלש לָאז ןָעמ ןּוא .ה

 הָלֹעָה שאר לַע

 ול הֶצְרִנ
 :ויִלָע רְֵַל

 טחשו .ה

 רבה ןֶּב תא
 הָוהייִנְפִל
 ןרחא נב ּוביִרְקִהְ

 דניר עגנּוי סָאד

 ,טָאג רָאֿפ

 יד ,רָעדניק ס'ןרהַא ןּוא
 םינֲהּכַה ןעגניירּב ןעלָאז ,רעמסעירּפ

 ,טּולּב סָאד '  םָּדַה תֶא

 ןעגנַערּפש ןעלָאז יז וא  םָּדַה תא ּוקרזו
 םּולּב סָאד

 הבמה לַע
 ביבס

 חַתַּפ רשא

 : דעומ ֶהֹא

 טיפה
 הָלעֶה תֶא
 הָתֹא חְַּנו
 :ָהִחְתְנ
 ןעגעלפיורא ןעלָאז ר ב דג סרעמסעירפ םעד ןרהא ןּוא .ז | ןרהא יִנָּב ונתנו א

 ַהּבוִּמַה לע ׁשֶא
 - םיִצַע וכרעו
 :שָאה לע

 ןרָחַא נב ּוכְרָעַו .ח
 םיִנּכה

 רַאמלַא ןיֿפיֹוא

 ,םּורַא

 גנַאגנייַא םייּב זיִא רֶעבלֲעו

 .טלַעצסטֿפיטש ןיֿפ

 ןעדנישּבָא לָאז ןַעמ ןּוא יו

 .רעֿפּפָאצנַאג סָאד

 ןעדיינשּוצ סֶע לָאז ןֶעמ ןּוא

 .ןַעליימ ענייז ףיוא

 ץ ,רַאמלַא ץֿפיֹוא רַעײֿפ

 :רעדנַאנוֿפ ןַעלָאז ייז ןּוא
 * " ,רָעיײֿפ ן'פיוא ץלָאה (ןעגעל

 יד ,רָעדניק םףרהַא ןּוא .ח
 :רָעדנַאנוֿפ ןַעלָאז ,רעטסעירּפ

 ןמעל |
 .ןֶענררָא 1

 הז



 .דימלתהו הרומה תרות 4

 ,ןעלײמ יד  םיִחָתִּנַה תֶא
 ּפָאק םָעד (ךיוא) שארה תא

 ,סטַעֿפ סָאד ןּוא רֶדֵּפַה תא

 ,ץלָאה יד ףיוא םיצעה לע

 ,רָעייפ ן'5יוא זיא סָאװ שאה לע רַשא

 .רַאטלַא םָעֹד ףיוא סָאװ } י חבזמה לע רָשָא

 דייווָעגניִא ענייז רָעּבָא ,ט ויערכו וברקו .ט

 עינק ץנויז ןּוא + 4
 ןיא ןעשַאװסיוא ןעמ לָאז םיִמָּב ץחרי
 ; רַעסַאװ - 3
 רעטסעירּפ רַעַד ןּוא ןהכה ריטקהו
 ןַעֿפּפמַאד לָאז . ודיג
 סעַלַא סָאד לכה תא

 :רַאטלַא ןיֿפיֹוא הָחַּבּזַּמַה

 ,רָעֿפּפָאצנַאג א (זיִא סָאד) הָלע

 רָעֿפּפָארַעײֿפ ַא השא

 ךירע ןֶעמהֶענֶעגנַא םיצ :הָוחיִל חוחינ חיר
 .טָאג רַאֿפ

 היֿפניילק ןופ ּביֹוא ןּוא .י| ןאצה ןִמ םִאְו יי

 ,רָעֿפּפָא ןייז זיא ּונַּברִק

 םיִבֵׂשַּכַה ןִמ
 םיִזעָה ןמ וא

 ןעטּפעש יד ןוֿפ

 ןעגעיצ יד ןוֿפ רֶעדָא

 -- ,רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ הלעל
 דוב 3

 רֶעלהָעֿפ ַא ןהֶא סעבילנעמ \ יג ג4ורהוהוקומ
 .ןעגניירּב סֶע רע לָאז ובְביִרְקִיםיִמָּתרִכְו

 ןעטכַאלש סע לָאז עמ ןוא .א = ןתא טחשו .אי

 חבה ר לע
 הע
 הוהי יִנפל
 הַא יב קְ

 םינהכה

 - מד תֶא
 .םּורַא רַאמלַא ץֿפיוא י ביבס חבזמה לע

 ותא חתנו .בי

 יִחָתְנָל |

 רַאטלַא םעד ןוֿפ טייז רעד ףיֹוא

 ןעדרָאנ ןַעגעג

 ,מָאנ רא5

 יד ,ןהיז ס'ןרהַא ןּוא
 ןעגנערּפש ןעלָאז ,רעטסעירפ

 טולב ןייז

 סע לָאז ןָעמ ןּוא -בי
 ,ןעלייט ףיֹוא . ןעדיינשּוצ

 .א ,ארקיו

 ּפָאק ןייז ךיוא ןּוא ושאר תאו

 ,סטָעֿפ ןייז ןּוא ורְדִּפ תֶאְו

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא
 ןעגעלרעדנַאנוֿפ ייז

 ,ץלָאה יד ףיֹוא

 םתא ןקֹּכַה ךרעו
 םיצעה לַע
 ,רָעייִפ ץפיוא סָאװ = שאח לַע רֶׁשֲא

 .רַאמלַא ץֿפױא סָאװ :חבזמה לע רֶׁשֲא

 דייוועגניא יד רֶעּבָא .גי םיִערּכַהְ ברקה יי

 עינק יד טימ 17+
 ,רעסַאװ ןיא ןַעשַאװ ןעמ לָאז סימב ץחרי

 = לֶאז רעטסעירפ רעד ןוא ןהכה בירקהו
 ןעגניירב 7

 | סָעלַא לכח תא

 ןעפפמַאר לָאז רֶע ןוא הֶחַּבְזִּמַה ריטקהו

 ,רַאטלַא ן'פיוא ,
 ,סָאד זיִא רַעֿפּפָאצנַאג א אוה הלע

 הָשֶא
 :הָוהיִל ַחֹחיִנ ַחיִר

 ,רַעֿפּפָארַעײֿפ ַא

 ךּורֲעג רֶעמהָענעגנַא נַא
 .מָאנ רַאֿפ

 .נש

 ןעלגיופ ןוֿפ ּביֹוא ןּוא .די ףועה ןמ םאו .די

 יבמ הל
 הויל
 םירתה ןמ ביִרָקִהְ
 הָניַה יִנְּב ןִמ וא
 : ונָבְרְק תא

 יש בה ּוביִרְקַהְו וט
 הבמה לֶא
 ןייז ןַעּפײנקּבָא לָאז רֶע ןוא שאר תא למ

 א סמדר החבזמה ריטקהו
 ;רַאטלַא ן'פיוא +5  ד
 ?םיֹוא לָאז טּולּב ןייז ןּוא ומָד הֵצְמִנְ

 ַחֵּבְִַּה ריק לע
 ןֶערֶעוו טקירדענ

 .רַאטלַא םָעד ןוֿפ דנַאװ ץֿפיֹוא

 תא ריפהו .זמ

 ותָאְמ

 רָטּפפא ןייז זיִא רעֿפּפָאצנַאג א

 -- ,טָאנ רַאֿפ

 יד ןוֿפ ןעגניירב רֶע לָאז
 ןעּביוטלעמרּוט

 ןעביוט ַעגנּוי יד ןוֿפ רַעְדֶא

 . רֲעֿפּפָא ןייז

 רֶעטסעירּפ רָעד ןּוא
 ןעגניירּב םָע לָאז

 'רַאטלַא םּוצ

 ?ּבָארַא לָאז רֶע ןּוא .וט
 ּפָארק ןייז ןעטהָענ



 תָנְּ
 הָתאְךלָׁשה
 המְְקחּבִמהלֶצֶ
 שדה םקְמ לֶא
 ותא עסשו .זי

 ייפ
 ליִדְבי אל

 ןקכה ותא ריִטָקהְ
₪ 
 םיִצֲעָה לע
 שָאָה לע רֶׁשֲא
 אוה הלע

 הָשֶא
 ;הָוהיֵל ַחְחיִנ חיה

 ןרעדַעֿפ ַענייז םימ

 ;קָעװַא םהיא לָאז רֶע ןּוא
 ןעֿפרַאװ

 ןענַעג רַאטלַא ןִעּבַעג
 טייז:ןַעגרָאמ

 .ׂשַא יד ןוֿפ טרָא םּוצ

 ןעסײרנייַא סֶע לָאז רֶע ןוא .וי

 ,ןעלגילֿפ ענייז יב
 ןעצנַאגניֵא טינ לָאז רע

 ,ןעלייטּוצ
 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןוא

 ןַעֿפּפמַאד םִע
 רַאמלַא ן'ֿפיֹוא

 ,ץלָאה יד ףיֹוא

 -  ,רָעײֿפ ץֿפיֹוא סָאװ
 ,סָאד זיא רַעֿפּפָאצנַאג א

 ,רַעֿפּפָארעײֿפ א

 ךּורֲעג רֶעמהָענַעגנַא'נַא
 .טָאג רַאֿפ

 ,ב
 ןעגניירּב טעוװ רֶעגייֵא ןֶעוו .א

 (רָעֿפּפָאזײּפש א) החנמ א
 ,טָאג רַאֿפ | \

 להעמ:לעמַעז ןייז לָאז אז
 ףיוא ןעסעיג לָאז רע ןוא | ןמש ָחיָלָע קצי ,רָעֿפּפָא ןייז |

 רהיא ףיוא לָאז רֶע ןוא : הנבל היִלָע ןתנו ,לייֵא רהיֵא וו

 ביִרְקַת יִּכ ׂשֵּפְנְו .א

 הָוהיַל הָחְנִמ ְֵּרֶק
 ונָּבְרִק הָיְִי תל

 .ךורהייוו ןֶעּבעג
 ןעגניירב יז לָאז רֶע וא .ב הַאיִבֲתְו ב
 ןהיז ם'ןרהַא וצ  ןרחא יִנּב לא
 , רעטסעירפ יד םינהכה

 קא  םָּׁשִמ ץֵמָקִו
 וצמק אלמ

 הממ הָתְלַממ
 הנבל לכ לע

 ןהכה ריִטְקִהְו

 ןּופרער לָאז רֶע
 (+ ןעמהָענּבָארַא

 , (?ןעפיוה ןעלוֿפ א

 להָעמ-לַעמעז ערהיא ןופ
 ,לייַא ץערהיא ןוֿפ ןּוא

 ,ךּורחײװ ערהיא רָאנ טימ
 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןּוא

 ןַעֿפּפמַאר
 .ליֿפ ןעפיוה ןייז 5  .ןַעֿפױהּבָארַא \

 ;הָוהְי ישא

 5 .ב ,א ,ארקיו | .דימלתהו הרומה תרות

 לייט סגנוקנעדנא רהיא התרכזא תא

 רַאטלַא ן'פיוא החבזמה
 דונה

 רעֿפּפָארָעײֿפ םלֵא השא

 כ : היל ניר
 תרתוגהו כג

 הָחְְמַה ןמ
 וינְבלּו ןהָהַאְל
 ִׁשָָק שד

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַא
 טָאג ראפ

 ענֶעּבילּבעגרַעּביִא יד ןוא .ג

 רעֿפֿפּפָאזייּפש ןיֿפ

 ןּוא ןרהַא רָאֿפ ןייז לָאז

 לימרענילייהצנאנ ַא זיאסָאד

 .רָעֿפּפָארעײֿפ סמָאג ןוֿפ

 ה בירקת יִכְו .ד

 ָחְנִמ ןֵּברק
 תהא
: 
 תצמ תלח

 ןמשּב תֹלּולַּב

 תֹוצַמ יקי
 ןְָׁשַּב םיִחשמ
 החְנִמ םִאְו .ח

 טסעװ ּוד ּביֹוא ןּוא
 ןעגניירב \

 | רעֿפּפָאזייּפש א

 קִעּבענ:ןֶעװייִא ןוֿפ

 ןוֿ ,(ןייז סע לא)
 להָעמ:לָעמעז

 ןעבוק עטרֶעיוזעגנוא

 לייא טימ עמשימרָעֿפ
 ךעלכיק ַעטרֶעיֹוזעגנּוא ןּוא
 .לייֵא טימ עטרימשְעּב
 החנמ א ּביֹוא ןּוא .ה

 ןַאֿפרַעײֿפ ץֿפיֹוא תבחמה לַע
 -- רָעֿפּפֶא ןייד זיא ךנּברק
 הצל ן'ד

 טשימרֲעֿפ להעמ-לעמעז ןוֿפ
 ,לייַא טימ

 .ןייז יז לָאז עטרֶעיֹוזעגנּוא נַא
 ןמשב הָלּולְּב תֶלֶס
 ;הָיְהִת הֶצֵמ
 ןֶעלקערּבוצ יז טסלָאז ּוד .י םיתפּהתאתותפ ו

 ךעלקַערּב ףיוא סי + :
 רהיִא ףיוא טסלָאז ןּוא .ןמש היִלָע תקציו
 .החנמ ַא זיִא סָאד ,איה החנמ :לײַא ןעסעיג ו ל צל דה

 .ישילש

 ביוא ןּוא ה םאו 1

 ו ןַאֿפכָאק 8 ןיִא החנמ א = תשחרמ תחנמ
 -- רָעַּפפֶא ןייד זיא ףנכרק
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 לייָא טימ להֲעמ-:לעמוז ןפ
 :ןעְרְעוו טכַאמעג יז לָאז

 ןעגניירב טסלָאז ור ןּוא .ח

 :הֶׂשֲעַּת ןמׁשִּב תלֹס

 תאַבָהְו .ח
 הָחְנִּמַה תֶא

 סעיד ןופ טעו סָאװ הֶּלִאַמ הֶׂשֲעַי רֶׁשֲא
 ןֶערַעו טכַאמַעג

 הויל

 םּוצ ןעגניירּב יז לָאז ןָעמ ןהכה לא הָביִרְִהְ
 רֶעטסעירּפ

 לֶא ּהָשיִנה
 ַחּבְִּמַה

 ןֵהּכַה םיִרָהְו ט

 ָחְנֶּמַה ןִמ
 התָָּזַא תֶא
 הָחּבּזִּמַה ריטקהו

 ,החנמ יד

 :טָאנ רַאֿפ

 ןעגניירּב יז לָאז רע ןּוא
 .רַאמלַא םּוצ

 רעמסעירּפ רעד ןּוא .ט

 החנמ רעד ןוֿפ

 לייט סגנּוקנעדנַא רהיא

 ןעֿפּפמַאר לָאז רע ןּוא
 רַאטלַא ץיֿפיֹוא

 רַעֿפּפָארעײֿפ םלַא | השא

 ךּורַש ןֶעמהָענעגנַא םּוצ ; : הָוהיַל חחיִנ ַחיִר
 .טָאנ רא5

 ו ענעבילבַעגרְעביא יד ןּוא -י תרתונהו .י

 החנמ ןוֿפ הֶחְנִמה ןמ

 ןּוא ןרהַא רַאֿפ ןייז לָאז
 , ןהיז ענייז רַאֿפ

 לייט רֶעגילייהצנַאג א

 וינבלו ןרָחַאְל

 ִׁשְרק שק
 הוי יִׁשאַמ
 הָחְנִּמַה לַּב .אי

 .רַעֿפּפָארָעײֿפ םמָאנ ןופ

 ,החנמ רֶעדֲעי .אי

 ןעגניירּב טסָעװ ּוד סָאװ ובירקת רֶׁשֲא
 ,טָאג

 אג ראפ הָוהיִל

 ןֶערַעװ טכַאמַעג טינ לָאז ץמח השעת אל
 ,םָעֹמרֲעיֹוזֲעג ןופ איד = צ "סי

 גייטרעיוז ןייק ןּוֿפ םורָאװ ראש לכ יִּכ

 גינָאה ןייק ןוֿפ ןּוא שב לכו

 כ ורימקת ןעֿפּפמַאד טינ רהיִא טלָאז ונממ ּוריטקת אל
 : הָוהיל השא

 תישאר ןברק .ני

 .טָאג רַאֿפ רֶעפפָארְעייִפ ַא

 ?םגנילטשרע סלַא .בי
 (- רַעֿפּפָא

 .ןֶעצייוו ןופ עגימייצטשרע (* .ןַעּבעהֿפױא (1

 (+ ןעמהָענּבָארַא לָאז

 : אוָה הָחְנמ

 .ב ,ארקיו

 םתא ובירקת
 ןעגניירּב יז רהיא טלָאז ְי יו

 ,טָאג רַאֿפ הוהיל

 רַאטלַא ן'ֿפיֹוא רֶעּבֶא חַּבְִּמַה לֶאְו

 ןעמוקֿפיֹורַא םינ יז ןַעלָאז ולעי אל

 .ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַא םּוצ :החינ חי

 ברק לֵכְו .גי
 יה ענייד עלא ןּוא גי ֶתָחנמ

 ,ןעצלַאעּבץלַאז טימ ּוטסלָא  הָלֵמְּת ַלֵּמַּב

 ןֶעדײמרָעֿפ טינ טסלָאז וד ןּוא יִּבְׁשַ אלו

 ץלַאז סָאד חַלֶמ

 דנו סעטָאנ ןייד ןיֿפ ךיִהלא תר

 ףתחנמ לע

 נְּבְרק לָּב לע
 : חַלֶמ ביִרְקִּת

 ביִרקַּת םֶאְ .די

 ; רַעֿפּפָאזייּפש ןייד ףיוא

 רַעֿפּפָא ןערֶעי ןייד ףיוא

 .ץלַאז .ןעגניירב ּוטסלָאז

 ןעגניירב טסֶעװ ּוד זַא ןּוא ,די

 . םירוכב תַחַנְמ
 (!עגיטייצטשרע ןוֿפ החנמ ַא

 ,טָאג רַאֿפ הָוהיִל

 ןַעגנַאז עגיטייצ ביִבָא

 ,רַעײֿפ ןיִא עטנערּבעגרַעּביא שאב יולק

 עגיטֿפַאז ןוֿפ ץירג (טימ) למרּכ שרג
 , רֶענרֶעק 0-3
 ןעגניירּב ּוטסלָאז בירקת

 ענייר ןופ החנמ יד :ךירוכב תחנמ תא
 .עגיטייצמשרע ו ח:*

 ףיוא טסלָאז ּוד ןּוא .וט היִלָע תתנו .וט
 ןַעסע ,לווא מש סעיג רהיא *+ דהס} = }

 רהיא ףיוא טסלָאז ּוד ןּוא
 :ךּורהייוו .ןֶעּכֲעג

 .החנמ א זיִא סָאר
 נבל היל תמש

 לָאז רעטסעירפ רֶער ןּוא .וט
 ןטפפמאר

 לייט סגנּוקנעדנָא רהיא

 ןקכה ריִטְקָהְו .וט
 הָתָרָּכוַא תֶא

 .ןֶעטשרֶעג ןוֿפ עגיטייצטשרע (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןופ ןּוא ץירג רהיא ןופ ּהָנמשְמּו השרגמ
 לייא רחיא

 ךורהייוו ערהיִא רֶאג טימ ּהתְנבְ לב לע

 .טָאג רַאֿפ רעֿפּפָא רֶעײֿפ א : הָוהיַל הָׁשִא

 ,1 .יעיבר

 2 1 יה = 0 .א . טא ו- נעדעירפ א ּביֹוא ןוא ב םאָנ =

 רָעֿפּפָא | םיִמָלְׁש

 ראי זי רק
 ןוֿפ טגניירּב רָע ּביֹוא זיִא אוה רֶקָּבַה ןמ ₪8

 ,היֿפ דניר | בירקמ

 סעבילנעמ ייס = = רכז םא

 ,סעכילּבײװ ייס הבקנ םִא
 רע לָאז רֶעלהֲעֿפ א ןהֶא | ונבירקי םימת

 ןעגניירב םִע א זה *
 : הָוהְי יֵנְפִל
 ודי ְךֵמָסְו .ב

 ונַּבְרַק שאר לע

 וטחשו

 דָעֹומ לֶהֹא חַתַּפ

 | ןרחא יִנּב וקרזו
 רעטסעירפ יד ןהיזס'ןרהַא ןּוא

 ןעגנערפש ןעלָאז אינה

 .טָאנ רָאֿפ

 ןעגַעלֿפֹורַא לָאז רע ןוא ב
 .דנַאה ןייז

 רעֿפּפָא ןייז ןופ ּפָאק ץֿפיֹוא

 ןעטכַאלש םִע לָאז ןעמ ןוא

 ןוֿפ גנַאגנייַא םייּב
 ,טלעצסטֿפימש

 טּולּב סָאד םֶּדַה תֶא

 .םּורַא רַאטלַא ץפיוא ; ביִבָמ חמה לע
 ןעגניירּב לָאז רֶע ןוא .-2 בירקהו .ג

 םיִמְלִּׁשַה חַבָּזִמ
 הָוהיַל הֶׁשִא
 בֶלֶחַה תֶא

 רַעֿפּפָאנערעירֿפ ןוֿפ

 טָאג רַאֿפ רֶעֿפּפָארעיײֿפ סלַא

 ,סטַעֿפ סָאד

 דייווָעגניִאסָאד טקֲעדֶעּב סָאװ ברקת

 ,סמַעֿפ סָאד רָאג ןּוא

 . ןה

 יתש תֶאְ .ד
 ערעינ עדייּב יד ןּוא .ד

 0% | תלה

 בלחה תֶאְו
 ןהלֲע רֶׁשֲא
 םיִלְָּכַה לע רֶׁשֲא
 תֶרֶתּיַה תֶאְו
 דֵבַּבַה לַע
 תֹויְלַּכַה לע

 ָּריִסי
 ןתא ּוריִמְקִהְו .ה |

 ןהָחַא יִנְב
 הְִָָּּמה
 הָלעֶה לַע
 םיִצְעַה לע רֶׁשֲא
 שָאָה לע רֶשָ
 הָשֶא
 ;הָוהיַל חח חיר

 ןאצה ןִמ םאְו
 ונּבְרָק
 ₪ םימלש חבזל

 7 הָבַָנ וא רב
 בירק םיִמָ
 אוה בש םא 3

 ונּבְרַק תֶא
 ותא ביִרְקְהְ
 ; החי נפל

 ודי תא ְךֵמְָו ח
 ונּברִק שאר לע | |

 ותא טחשו

 דָעומ לֶחָא נפל

 .ג ,ב ,ארקיו

 ,סטָעֿפ סָאד ןּוא

 ,ייז ףיֹוא סָאװ

 ,ןַעדנַעל יד ףיוא סָאװ

 ,שיילפטיור סָאד ןּוא

 ,רֲעּבַעל ץֿפיֹוא סָאװ

 ןערעינ יד טימ

 .ןעמהָענּבָארַא סֶע רֶע לָאז

 ןעלָאז ןהיז ס'ןרהַא ןּוא .ה
 ןטפפמאר סֶע

 ,רַאמלַא ץֿפיֹוא

 ,רָעֿפּפָאצנַאג םָעֹד טימ

 ,ץלָאה יד ףיוא סָאװ

 ,רָעיײֿפ ן'פיוא סָאװ

 ,רַעֿפּפָארֲעײֿפ םלַא

 ךּורֲעג רַעמהָענַעגנַא סלא
 .טָאג רַאֿפ

 היפ/ןיילק ןופ ביוא ןּוא ו

 רָעֿפּפָא ןייז זיא

 רַאֿפ רַעֿפּפָאנעדעירֿפ םלַא
 ,טָאג

 רערַא סעכילנעמ א
 ,סעכילבייוו א

 רע לָאז רַעלהעֿפ א ןהֶא
 .ןעגניירּב סע

 שא רב ר איבר ספעש ַא טגניירּב רע ּביֹוא ּ
 ,רֲעֿפּפָא ןייז

 .ןעגניירּב סָע רֶע לָאז

 . םָאנ רָאֿפ

 ןַעגַעלֿפֹורַא לָאז רֶע ןּוא .ח
 "לאה ןייז

 רָעֿפּפָא ןייז ןופ ּפָאק ן'ֿפיֹוא

 ןעמכַאלש םִע לָאז ןַעמ ןּוא

 ,טלַעצסטֿפימש םָעד רָאֿפ



 סמ

 ןעלָאז ןהיז ס'ןרהַא ןּוא ןרהא נב וקר

 = מד תֶא
 ו ביס חּבְּמַה לע
 ברקה .
 םיִמָלְשַה חב
 הָוהיִל הָׁשִא

 ֹוּבְלח

 הָמיִמְת הלאה

 הצעה תמעל

 טּולב ןייז

 .םּורָא רַאטלַא ןיֿפיֹוא

 ןעגניירּב לָאז רע ןּוא .ט

 רעֿפּפָאנעדעירֿפ ןוֿפ

 םָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ םלַא

 ,סטָעֿפ ןייז

 ,לָערײװ ןַעצנַאג םָעד

 ןייּב:לעדײװ םָעד זיב

 ;םֹהְע | רֶע 7 ; ןעמהָענּבָארַא םִע רֶע לָאז הנריסי

 ,סטָעֿפ סָאד ןּוא בֶלֶחַה תֶאְו

 א כ בה רײװעגניא סָאדטקַעדעּבסָאװ ברקה תא הסכמה

 בֶלֵחַה לָּכ תֶאְ
 : ברקה לע רֶׁשֲא

 תיִלְַּהיִּתְׁש תֶאְו .י

 ןוא בֶלֵחַה תֶאְו

 לע רש
 םיִלְֵּכַה לע רשא |

 ,סטָעֿפ סָאר רָאג ןּוא

 םָעֹד ףיוא סָאװ

 ןערעינ

 ,סטָעֿפ םָאר

 .דייווֲעגניִא

 עדייב ןּוא ;י

 ,ייז ףיוא סָאװ

 ,ןעדנעל יד ףיוא סָאװ

 ,שיילפטיור סָאד ןּוא תֶרְתיַה תא

 ,רֶעּבֲעַל ןֿפיוא סָאװ דב לע

 ןערעינ יד טימ תולבה לע

 .ןֶעמהָענּבָארַא סֶע רֶע לָאז ; הנריסי
 לול *}

 רעטסעירּפ רעד ןּוא ,אי ןהכה וריטקהו .אי
 ןעֿפּפמַאד סַע לָאז טי יו

 .רַאטלַא ןיֿפיֹוא הָחַּבְזִּמַה

 רָעֿפּפָארעײֿפ ןופ זייּפש םלַא
 .טָאג רַאֿפ

 זיא געיצ א ּביֹוא ' ןוא .בי
 ,רָעֿפּפָא ןייז

 .טָאגרָאֿפ ןֶעגניירּב סֶע רֶעלָאו

 : הוהיל הֵּׁשִא םחל

 ונָּבְרִק וַע םִאְו בי |
 ינפל ֹוביִרְקִה

 :הוהי

 ףמסו .גי ןָעגְעְלּפיורַא לָאז רֶע ןּוא .גי ודי תא
 דנַאה ןייז =

 .דימלתחו הרומה תרות

 | ןעגנערּפש

 תיִלְּבַה לַע |
  הָּנרְִי

 .ג ,ארקיו

 ושאר לע

 ותא טחשו

 עמ לָחֶא יל
 ןרַָא יִנָּב וקר
 = מד תֶא
 ;ביבְס ַחֵּבְִּמַה לַע
 ונממ ביִרְקִהְ .די

 ,ֿפָאק ןייז ףיוא

 ןעמכאלש םָע לָאז ןעמ ןוא

 ,טלעצסטֿפימש םָעד רָאֿפ

 ןעלָאז ןהיז ס'ןרהַא ןּוא
 ןעגנערּפש

 טּולּב ןייז

 .םּורַא רַאמלַא ן'פיוא

 ןופרעד לָאז רֶע ןּוא די
 ןעגניירב |

 , רַעֿפּפָא ןייז ונברק

 טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ סלַא הוהיל הֵׁשא

 ,סטעפ סָאד .בלחַה תא

 דייווָעגניִא סָאד טקֲעדַעּב סָאװ בר תא הֵַּבְמַה

 ,סטעֿפ סָאד רָאג ןּוא

 סָאװ בר לע שא
 46 וה

 .רייווֲעגניִא םָעֹד ףיֹוא

 ןערעינ ערייב יד ןּוא ,וט ִּתְׁש תֶאְו .ומ
 | תיִלְבַה

 ,סטָעֿפ סָאד ןּוא בֶלְחַה תאו

 ,ייז ףיֹוא סָאװ ול רֶׁשֲא

 , ןעדנַעל יד ףיוא סָאװ םיִלְָּכַה לע רֶׁשֲא

 .,שײלֿפמיֹור סָאד ןּוא תֶרֶתּיַה תא

 ,רֲעּבעל ץֿפיֹוא סָאװ ֵבַַּ לע

 ןערעינ יד טימ

 .ןֶעמהָענּבָארַא סֶע רֶע לָאז

 לָאז רעטסעירפ רָעד ןּוא .ּוט
 ןַעֿפּפמַאד יוז ןֵתֹּכַה םֶריִטְקִהְו וט
 רַאמלַא ץ'פיוא החבזמה

 רָעּפפֶארָעִייפ ןּופ זייפש םלַא השא םֶחֶל

 ;ךּורעג ןַעמהָענֲעגנַא םּוצ חחיִנ חי

 :הָוהיל בֶלח לב

 םלוע תק זי

 םכיתרדל

 .טָאגרַאֿפ זיִא סטָעֿפ סָאד רָאג

 ץֵעוֲעג םַעגיּביַא'נַא וי

 ערֶעייֵא (עלַא) ראפ
 רעמכעלשעג



 .דימלתהו הרומה תרות

 בכיתבשומ לכַּב

 בֶלֶח לכ

 םּד לכו

 ; ולכאת אל

 : ןעגנוניואוו ַערֶעייֵא עלא ןיא

 סטעפ ןייק

 טולּב ןייק ןּוא

 .ןַעסֶע טיג רהיא טלָאז

 , .ישימח

 טדערעג טָאה טָאג ןוא .א הנ רק י
 ן'השמ ּוצ '|הָׁשֹמ לא

 : יֹוזַא ;רמאְל

 דער .ב רֵּבִּד .ב

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ לֵאְרׂשִי ינּכ לא

 : סערנַעגלָאֿפ רמאל

 ןעגידניז טָעוו דנַאמָעי ביוא = אַטְתַת יִּכ ׁשֵפְנ
 (!ןהָעזרָעֿפ ַא ךרּוד הָננִׁשב

 ,טָאג ןוֿפןֶעמָאּברעֿפ יד ןעגֶעג  הָוהְי תוצמ .לפמ
 הנישָעְת אל רשא

 תַחַאַמ הָשָע
 ןָאהמעג טינ ןַעֿפרַאד סָאװ

 ,ןֶעדרֶעוו
 סנייַא ןָאהט ָאי טָעוו רֶע ןּוא

 ; ויז ןוֿפ : הַּנִהַמ

 ןהכה םא כג
 רעד ּביֹוא (זיִא) ג

 רעטסעירפ רעטּבלַאזָעג תיִׁשַּפַה
 4 556 םָעוו אטחי

 םעֶה תַמׁשַאְל

 | ל ביק
 !ותאַטח -
 ,טגידניזָעג טָאה רֶע סָאװ אטח רֶׁשֹא
 דניר סעגנּוי א ,סּכָא'נַא םימַּת רַב ןֶּב רַּפ

 רָעלהָעֿפ א ןהֶא
 .רָעֿפּפָאדניז סלַא טָאג רַאֿפ ; תאטחל הֹוהיִל

 ,ןעגידניז

 ;קלָאֿפ ץרַאֿפ דלּוש םּוצ

 ,דניז ןייז רַאֿפ ןעגניירּב רֶעלָאז

 ןעגניירּב לָאז רֶע ןוא .ד רפה תֶא איִבָהְו .ד
 סּכֶא םער

 גנַאנניֵא םוצ חַתַּפ לא

 טלעצסטֿפיטש ןוֿפ דעומ לָחֶא

 .ןֶערהֲעגמּוא (

 .ד ,ג ,ארקיו

 הָוהְייֵנְפִל
 ודי תֶא ךְְַ
 רפה שאר לע

 רַפַה תֶא טחָש
 : חה יִנְִ
 ןּכַה חַָלְו .

 רפה םָּדִמ
 ותא איבחו

 : דָעומ לֶחֹא לא
 ןהכה לבטו -ו

 = ָּבְצֶא תֶא

 םַּדַה ןִמ הזה

 יִמָעְפעַבֶׁש
 הוי פל
 :שדקה יע תב יִָּפ תֶא

 ןהכה ןתַנְו
 םדה ןמ

 חַּבְזִמ תונרק לע

 מַה תר
 הָוהְי יִנְפל
 עמ לאב רש
 רפה םד לָּב תֵאְו

 שי
 דוסי לא

 הֶלְעַה ַּבוִמ

 חַתּפ רֶׁשֲא
 :דעומ לֹא

 די יידל יי יא ידי ריז יד דניאל דיל די

 ,טָאג רַאֿפ

 ןעגעלפיורא לָאז רֶע ןּוא
 דנַאה ןייז

 ,סּכָא םעד ןוֿפ ּפָאק ץֿפיֹוא

 ןעמכַאלש לָאז ןעמ ןוא
 סּכָא םַעד \
 7 .טָאנ רָאֿפ

 רַעטּבְלַאזעג רעד ןּוא ,ה |

 ןעמהענ לָאז רעטסעירפ | חישמה

 סֹּכֶא םָעד ןופ טּולּב םעד ןופ

 ןעגנײרּבנײרַא םִע לָאז רֶע ןוא

 .טלַעצסטֿפיטש ןיִא

 לָאז רֶעטסָעירּפ רֶעד ןוא .ו
 ןעקנּוטנייַא

 רעגניֿפ ןייז

 טּולּב סָאד ןיא

 5 ןעגנערּפש לָאז רֶע ןוא
 שו ולב םֶעד לָאמ בעי

 ,טָאג רָאֿפ

 ןוֿפ גנַאהרָאֿפ םָער ןַעגֶעג
 .םוהטגילייה

 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןּוא לו
 ןעסעיגֿפיֹורַא

 טּולּב םָעד ןוֿפ

 , ןוֿפ רֶענרעה יד ףיוא
 רַאטלַא םָעד

 קרָעװכיֹור ןֶעיירָעצַעּפס ןופ

 ,טָאג רָאֿפ

 יםמפימש ןיִא זיִא .רֶעבלֶעוו
 | (עגירביִא א ןרָאג ןּוא טלֶע

 סּכָא םָעד ןוֿפ טּולּב
 ןעסעיגסיוא רֶע לָאז

 דנּורג םייּב

 ,רַאטלַא רַעֿפּפָאצנַאג ןופ

 גנַאגנייַא םייּב זיא רֶעבלֶעוו

 .טלָעצסטֿפיטש ןוֿפ
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 . םטֲעֿפ סָאד רָאנ ןּוא .ח בֶלֶח לב תאו .ח

 .רָעֿפּפָארניז ןופ סּכָא םעַד ןּופ תאטחה רַּפ

 םהיֵא ןוֿפ רֶע לָאז ונממ םיִרָי
 :ןעמהָענּבָארַא \

 - ,סטֲעֿפ סָאד בלחַ תא

 סָאד טקעררֶעֿפ פאו ברקה לע הָסַכמַ
 ,דייווָעגניא ₪

 ,סטָעֿפ סָאד רָאג ןּוא

 .דיײװעגניִא םָעד ףיוא סָאװ }
 <. ןאד

 ןערעינ עדייּב יד ןוא -ט - יתָש תאו .מ

 ,סטעֿפ םָעֹד טימ בֶלֶחַה תא

 ,ייז ףיוא סָאװ ןהילע רֶׁשֲא

 .ןֶענֶעל יד ףיוא סָאװ םיִלֵסְּכַה לע רֶׁשֲא
 שיילפטיור סָאד ןּוא 8 תרתיה תֶאְו

 רָעְּבְעל ן'פיוא סָאװ דב לע

 ןֶערעינ יד טימ תוילכה לע

 .ןֶעמהָענּבָארַא סֶע רֶע לָאז ; הנריסי

 טרֶעװ סָאד יוו יֹוזַא .י םרוי רשאכ /
 ןעמונעגּבָארַא א יי

 ןוֿפ םֹּכָא םָעד ןוֿפ חבז רושמ
 ;רַעֿפּפָאנֲעדָעירֿפ םיִמְָּׁשַ

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא
 ןעֿפּפמַאד יז

 .רַאמלַא רַעֿפּפָאצנַאג ץֿפיֹוא }
 ןֵַֹּה םֶריִטְקִחְו
  ָלעֶה ַּבזִמ ל
 רפה רוע תַאְ .אי

 ורשּב לכ תֶאְ

 ושאר לע

 ערב לע
 : שרפו ובר

 סּכָא ןּוֿפ לָעֿפ סָאר ןּוא .אי

 שײלֿפ ןייז רָאג ןּוא

 ּפָאק ןייז טימ

 עינק ענייז טימ

 ןּוא דייוועגניא ןייז ןוא
 .טשימ ןייז

 = ןעסייה לָאז רֶע ןּוא ..בי איצוהו בי
 - ןערהיֿפסיֹורַא 0%

 סּכָא ןֶעצנַאג םָעד רפה לָּ תא

 רֶענַאל ןרעסיוא הנָחַמל ץוחמ לא

 ,טרָא םֶענייִר א ןיִא רוהט םוקמ לא

 , שא םָער םיֹוא טיש ןַעמ ּואוו ןשדה הפש לא
 שעה לק ל

 ותא ףֵרׂשְו

 : דֲעֹומ לֶהֹא יִנפְל

 .ד ,ארקיו

 ןַענַערּברַעֿפ םהיֵא לָאז רֶע ןּוא

 ; רֲעייֿפ ןיא ץלָאה ףיוא שאב םיצע לע

 ְשְּדַה ףפש לע
 | : ףרשי

 עצנַאג יד ּביֹוא ןּוא ,גי) תדע ַּב םִאְו .גי
 לָארשי ַעדניימעג לארי

 טישסיֹואשַא םַעד ףיֹוא

 .ןערעוו טנערּברַעֿפ רע לָאז

 וגשי
 רַבִּד םֵלָעַנו

 ,ןהַעורעּפ ךיז ןְעלֶעו

 ןעגראברעפ זיא םִע ןוא
 ךַאז א ביל

 ,גנולמַאזרַעֿפ | א 7 ה רעד ןוֿפ ןעגיוא יד רָאֿפ להקה יניעמ
 ןָאהמ ןעְלָעוו יז ןּוא וׂשעו

 ןַעמָאּברַעֿפ יד ןּוֿפ סנייַא תֹוצִמ למ תחא

 עררעיו טינ ןַעֿפרַאד סָאװ הישע אל רֶׁשֲא

 2 ךיז ןֶעלַעוװ יז ןוא : :ּומָשָאו
 . ןעגירלושרעֿפ

 טסּואווָעּב םָעוו סֶע ןֶעווזיִא .די
 ,ערניז יד ןֶערָעו

 ןַעּבָאה ייז רַעּבירָאװ
 טגידניזעג

 ,גנולמַאזרָעֿפ יד ןעגניירּב לָאז

 דניר סָעגנּוי א ,,םּכָא'נַא

 תאטתה העדונו .די

 הילָע ּאְטֶח רֶׁשֲא
 לחה ּובִרקה
 קב ב ר
 תאַּטַחל
 ותא ּואיֵבֵה

 ,רָעֿפּפָאדניז םּוצ

 ןֶעגניירּב םהיא ןעלָאז ייז ןּוא

 .מלעצסטֿפימש םָעד ראפ

 ינקז ּוכְמַסְו .וט
 הדעה

  םֶתיֵדְי תא
 רפה שאר לַע
 החי יִנְפִל

 רָאֿפ ;הָוהְי ינפל

 רֶעטּבלַאזֲעג רעד ןּוא ,ט| ]קפה איִבֵהְו .וט
 ןעגניירב לָאז רָעטסעירּפ 'חיִׁשָּמַ

 רעד ןּפ עטסֶעמלַע יד ןּוא .וט |
 ןַעגַעלֿפױורַא ןעלָאז עדניימעג

 דנֲעה ַערֶעייז

 סּכָא םָער ןופ ּפָאק ן'פיוא

 ,טָאג רָאֿפ

 ןעטכַאלש לָאז ןַעמ ןּוא
 סּכָא םַעד

 | .טָאג



 רפה םָּדִמ
 ; דָעֹומ לֶחֹא לא

 ןהכה לבטו -זי

 עָבְצֶ
 דה ןמ
 א םיִמָעַּפ עַבֶׁש הזה
 הָוהְי יִנָפל
 הכרה נפת
 ןּתיםֶּדַ ןֵמּו חי
 הבמה תנרק לַע
 הוה יִנְפל רֶׁשֲא
 דעומ לאב רֶׁשֲא

 סה לָּכ תאו
 השי
 דוסי לֶא
 הָלָֹה חַּבְמ
 חַתַּפ רֶׁשֲא

 :דעומ להא

 וּבלח לַּכ תֶאְו טי

 - מממ םיִרָי

 :החבזמה ריִטְקִהו

 פל ׂשְו
 הָׂשָע רֶׁשֲאַּ
 תאטַחה רַפָ
 ול הֶׂשֲעַי ןֵּכ :

 ןהֹּכה םֶהלֲע רַפְכְו

 ;םֶהָל החל

 רפה תֶא איצְוהְו .אכ

 הנחמל ץוחמ לא
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 | םֹּכֶא םָעד ןופ טּולּב םָעד ןופ

 .טלעצסטֿפיטש ןיא

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא .וי
 - ןעקנּוטנייַא

 רַעגניֿפ יוז

 טּולּב סָאד ןיא

 ּ ןעגנערפש לָאז רֶע
 \ לָאמ ןעּבעו

 | טָאג רֶא
| 

 ןיזו

 .גנַאהרָאֿפ םָעד רָאֿפ

 לָאז טול םָער ןוֿפ ןּוא חי
 - ןעסעיג רֶע

 םָער ןּוֿפ רֲענרעה יד ףיוא
 ,רַאמלַא

 ,טָאג רָאֿפ סָאװ

 ,טלעצסטֿפיטש ןיִא זיִא סָאװ

 טּולב (עגירּביִא) סָאד רָאג ןוא

 ןעסעיגסיֹוא רֶע לָאז

 דנּורג םייּב

 ,רַאטלַא רעֿפּפָאצנַאג ןוֿפ

 | גנַאגנייַא םייּב זיִא רֶעכלֶעו
| 

 | .טלעצסמֿפיטש ןוֿפ

 סמָעֿפ ןייז רָאג ןּוא .ש

 ;ּבָארַא םהיא ןוֿפ רֶע לָאו
 - ןעמהָענ

 - ןַעֿפּפמַאד (םִע) לָאז רֶע ןּוא
 | .רַאטלַא ץֿפיֹוא

 טימ ןָאהמ לָאז רֶע ןוא -כ
 | ,סּפָא םָעד

 = ןָאהמַעג טָאה רֶע יװ יֹוזַא

 \ ;רָעֿפּפָאדניז ןופ םֹּכָא םָעד טימ

 ,ןָאהמ םהיִא טימ רֶע לָאז יֹוזַא

 טעו רֶעטסעירּפ רֶעד ןּוא
 ,ןַעּבֶעגרַעֿפ ייז רַאֿפ

 טהײצרַעֿפ ייז טָעוו סע ןּוא
 .ןֶערֶעו

 ןעסייה לָאז רֶע ןּוא .אכ
 םּכָא םָעד ןַערהיֿפסױרַא

 תֹוצְמ לּבִמ תַחַא

 ,םיִמָת רָכָנ ;

 םָעד ןוֿפ ּפָאק ן'פיוא ריעשה שאר לע |

 רֶׁשֲא םקְמְּב

 הָוהְי יַנְפִל |

 ,רַעגַאל ןרָעסיֹוא

 ותא ףרשו

 ףרש רֶׁשֲאַּנ

 ,ןָעְנְעִרְבְרְעּפ םהיֵא לָאז רֶע ןּוא

 טנַערּברעֿפ טָאה רֶע יוו ױזַא

 :םּא ןֶעטשרֶע םער .ןֹוׁשאִרֲה רַּפַה תא |
 ןופ .רַעֿפּפָאדניז א זיִא סָאד :או ה להקה תאטח |
 אישנ רשא .בכ |

 .גנולמַאזרעֿפ רעד

 טעוו טסריֿפ א ּביֹוא .בכ
 ןעגידניז |

 ןָאהמ טעו רֶע ןּוא השעו

 ןֶעטָאּבעג יד ןוֿפ םנייא |

 ויהלֶא הָוהְי <

 הָניִשֲעַת אל רֶׁשֲא

 ,טָאג ןייז טָאג ןוֿפ

 ןָאהמַעג םינ ףרַאד סָאװ
 ןערָעו \ /
 ,ןהָעורֲעֿפ א ךרוד הננשּב

 :גידלּוש ןייז טָעוו רֶע ןּוא : םשאו

 םהיִא זיא סֶע ('ןָעוו זיא ככ ןילא עדוה א .גכ
 ןערָאװעג טסּואוורָעד זײ * -

 ,רניז ןייז !תאטח
 ,טגידניזעג טָאה רָע ָעבלָעו הב אטח רשא

 ונָבְרק תֶא איִבְָ
 יזע רְִׂש

 רָעֿפּפָא ןייז ןעגניירב רֶע לָאז

 קָאּבנֲעגעיצ א

 .רֶעלהעֿפ א ןהֶא ,םעבילנעמ

 ודי ףמסו .דכ ןעגעלֿפױרַא לָאז רֶע ןוא .דכ
 ו ןייז

 ,קָאּבנֲעגעיצ
 ןעמכַאלש םהיא לָאז רָע ןּוא ותא טחשו

 ןעמ ּואוו טרָא םָעד ןיא
 ןעמכַאלש טָעוו  טחשי

 רַעֿפּפָאצנַאג סָאר הלעה תא

 : טאג ראפ והי ינפ

 : אוה תאַּטַח

 ןהּכה חקַלַו .הכ

 תאַטַחַה םַּדִמ

 ,רָעֿפּפָארניז 'ַא זיִא סאד

 רעטסעירפ רעד ןּוא .חכ
 יעמהענ לָאז

 רָעֿפּפָאדניז ןוֿפ טּולּב םער ןופ

 .רֶעדָא (1
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 ,רָעגניֿפ ןייז טימ ועבצאב

 ףיוא ןעסעיג לָאז רֶע ןוא = תנרק לע ןתנו
 רענרעה יד

 הָלעָה חַּבְִמ ,רַאטלַא;רעֿפּפָאצנַאג םָעד ןוֿפ
 ףפשי ּמָד תא
 = דסי לא

 :הָלעָה חַבְמ
 וּבְלח לָּב תֶאְו .וב

 הָחְבְמַה ריקי

 רֶע לָאז טּולּב ןייז ןּוא
 ןעסעיגסיֹוא

 דנּורג םייּב

 סטָעֿפ ןייז רָאג ןּוא .וב

 ןֿפיֹוא ןעֿפּפמַאד רֶע לָאז
 ,רַאטלַא

 ןופ םטעפ סָאד יוו 7 חַבְו בֶלחּ
 , רַעֿפּפָאדעירֿפ !םימלשה

 לָאז רעמסעירפ רעד ןּוא ןהכה וילע רפכו
  ןֶעּבעגרַעֿפ םהיֵא רַאֿפ א

 ,דניז ןייז ןופ ותאטחמ

 : ול חלסנו - טהיײצרָעֿפ םחיִא טָעו סֶע ןּוא |
 ..ןֶערָעו קג

 .יש ש

 ןָאזרֲעּפ ןיֵא ביוא ןוא .וכ תַחַא שפנ םֶאְו .זכ

 ,ןהעורעפ יי לש א ךרוד ןעגידנז שתו הנגשב אטחת
 ,דנַאל ם םעד ןופ קלָאֿפ 8 ןוֿפ ץיִראַה םעמ

 ּהָתֹׂשֲעַּ
 הָוהְי תֹוַצַּמִמ תחא

 הָניִׂשֲעַת אל רֶׁשֲא

 ןָאהט טָעװ יז עו

 ןֶעמָאּבַעג יד ןוֿפ םנייֵא
 ,טָאג ןוֿפ

 ןָא מעג טינ ןעֿפרַאד סָאװ

 = .רַאטלַא:רעֿפּפָאצנַאג םָעד ןוֿפ

 .ד ,ארקיו .דימלתהו הרומח תרות

 רעֿפּפָאדניז ןופ ּפָאק ן'פיוא תאטח חה שאר לע < |

 עה חַּבְזִמ
 += שי ּהָמד לָּכ תֶאְו |

 חבזמה דוסי לא |

 ריס |

 ןַּה ריִטְקִהְ
 החמה = !

 . ,ןֶערֶעו |
 יו" : גידלוש ןייז טָעוו ןּוא .םֶׁשֵאְו

 םהיא זיִא סֶע ןָעוו זיא .ח? ןילא עדוה וא .חכ
 ןָערָאווָעג טסּואוורעד +"

 טָאה רֶע סָאװ ,דניז ןייז אטח רשא ותאטח
 ,טגירניזעג : 7

 רָעּפַפֶא ןייז ןעגניירּב רֶע לָאז ונכרק איִבֲהְו

 לָענעיצ קני א  םיִזָע תריעש
 ,םַעכילּביײװ ,רָעַלהְעּפ א הֶא == חהבקנ המימת

 ,דניז ןייז ראפ ותאטח לַע

 .טגידניזעג טָאה רֶע סָאװ :אָטְח רשא

 סָאד ןָעמכַאלש לָאז רֶע ןּוא תאטחה תֶא טחשו
 רָעֿפּפָאדניז

 .רָעֿפּפָאצנַאגןוֿפ טרָא םָעד ןיִא | 1 : הלה םֹוקְמִּב

 לָאז רעמסעירפ רֶעד ןּוא .ל ןקכה חלו .ל

 ןעיהל) ולַּב ערהיא ןוֿפ הָמָדִמ

 רַעגניֿפ ןייז טימ ועבצאב |

 ןעּבַעג (םִעְ) לָאז רֶע ןּוא תנרק לע ! ןתנו
 רֶערָעה יד ףיוא

 ,רַאטלַא?רָעֿפּפָאצנַאג ןּופ

 טּולב רהיִא רָאג ןּוא

 ןעסעיגסיֹוא רָע ₪0

 .רַאמלַא םָעד ןּופ דנּורג םייב

 סטָעֿפ ערהיא רָאג ןּוא .אֹל הבל לָּכ תֶאְו אל

 , ןעמהָענּבָארַא רֶע לָאז

 ןֶעמּונַעגּבָארַא זיא סָע יוו יוזַא
 סטעפ סָאד ןערֶאווָעג

 ,רָעֿפּפָאנָעדעירֿפ םָעדףיֹואןוֿפ

 בֶלֶח רֵסּוה רֶׁשֲאַּכ |

 הבז לעמ
 !םיִמְָׁשַ

 לָאז רעטסעירּפ רעד ןּוא
 ןַעֿפּפמַאד (סע)

 רַאמלַא ן'פיוא
 ךּורֲעג ןֶעמהָענֲעגנַא םּוצ

 ,טָאג רַאֿפ
 טעו רעטסעירפ רָעֹד ןּוא

 ןֶעּבעגרַעֿפ םהיֵא רַאֿפ <
 סהיִא טעו סֶע ןּוא

 ןֶערֶעוװ טָעהיײצרעֿפ
 סּפָעש ַא ביוא ןּוא .בל

 הויל ַחְחיִנ ַחיִרל
 כה וָלֲע פו
 : ול חל

 ׂשֶבַּכ םִאְו .בל

 רֶעֿפּפָא ןייז ןַעגניירּב רע טעו ונברק איבי
 : } םִע = 6 5 =

 ---רָעֿפּפָאדניז םּוצ תאטחל

 רָעְלהֶעַּפ ַא ןהִא ,ךילכייו הָמיִמְת הבקנ |

 .ןעגניירּב יז רֶע לָאו : הנאיבי <
 ןעגעלֿפױחַא לָאז רֶע ןּוא .גל ודי תא ְךֵמְַו .גל |

 דנאה ןייז | ל הדי |

 ,רוֿפּפָארניז ןוֿפ ּפָאק ץֿפוא תאטחה שאר לע
 ג

 התא טחשו

 - ןענַעלֿפױֹרַא לָאז רֶע ןוא .טב ודי תא ָךֵמַסְו .טכ
 = דנָאה ןייז

 ןֶעטכַאלש יז לָאז רֶע ןּוא
 רָעֿפּפָאדניז םּוצ תאַּטַחְל |



 .דימלתהו הרומח תרות

 | 4 הוה

 ןעמ ּואוו טרָא םָעד ןיִא רֶׁשֲא םֹוקִּכ
 טַעטכַאלש |טחשִי

 .רָעֿפּפָאצנַאג סָאד :הלעַה תא
 רָעטסעירּפ רעד ןּוא .דל ןהּכה חקלו .רל

 ןעמהָענ לָאז
 רעּפּפָאדניז ןופ טּולב םָעד ןופ תאטחה םדמ

 רָעְגניפ יז טימ ועבצאב

 רָעְנרעה יד ףיוא ו-2 ןעסעיג (םִע) לָאז ר תנרק לע ןתנו
 ,רַאטלַא רָעֿפּפָאצנַאנ ןוֿפ הלעה חַּבְזִמ
 לָאז טּולּב . ערהיא רָאנ ןּוא ךְֹׁשִיּהַמְּדלַּכ תֶאְ

 ןעסעיגסיֹוא רֶע
 .רַאמלַא םָעד ןוֿפ דנורג םייב :חַבּומִה דוסי לא

 סטֶעֿפ ערהיא רָאג ןּוא .הל הבל לַּכ תֶאְ הל

 ,ןעמהָענּבָארַא רֶע לָאז ריסי

 ?ּבָארַא טרָעוו סֶע יוו יוזא רסוי רשאכ
 ןעמּונַעג ת רצ ד
 ספנש םָעד ןופ סמָעּפ סָאד בשכה בלח

 ,רָעֿפּפָאנָערעירֿפ םָעד ןופ םיִמְלשה הבזמ

 ןעֿפּפמַאד סֶע לָאז רֶע ןּוא םתא ןהכהריטקהו

 ;רַאטלַא ץפיוא | - החומה

 רָעפּפֶארְעייפ סָעטָאג ףיוא הוהי ישא לע
 וו שא 2
 טעו רעטסעירפ רעד א .ןהכה וילע רפכו

 םהיִא רַאֿפ ןַעּבעגרעֿפ - א
 ,דניז ןייז ףיֹוא ותאטח לע

 ,טגידניזעג טָאה רַע סָאװ אטח רשא

 טהײצרַעֿפ טעו םהיא ןּוא :ול הָלְסְנ
 . ןֶערֶעוו

 ,ה

654 ++ 

 \ מרעה ה יז סָאװ . הָמׁש

 ,(' גנּורעוושעב ןופ םיטש ַא הלא לוק

 : ענייצ א זיא רֶע ןוא דע אּוהו

 ןהעועג טָאה רע רֶעדָא האר וא

 .סָאװ סייוו רֶע ּביֹוא ןַעגָאז תּודָע זומ רֶע זַא (!

 18 .ה ,ד ,ארקיו

 , טסּואוועג טָאה רֶע רֶעדָא עדי וא
 ו / 0 לש

 ןענָאו טינ טעװ רֶע ביוא | | דיג אול םא

 .דניז ןייז ןעגָארט רֶע טעו ; ונוע אשנו
 / ' ז -: ש ג

 ןָאזרַעּפ א רֶעַדֶא ב שפנ ןא .ב

 ןערהירנָא םָעוו סָאװ עגת רשא

 .סָעניירנּוא םָאווטְע ןֶא  אֵמַמ רֵבְּד לבב

 רַעּפרַעק ןעטיוט ַא ןָא רֶעדָא תלבנב וא

 ,רעיהט סָעניירנּוא'נָא ןוֿפ האמט היח
 שהפנ יע

 רַעפרעק ןעמיֹוט א ןָא רֶערֶא תלבנּב וא

 קדש ,היפ סָעניירנוא'גא ןֿפ .האמט המהב
 רעּפרעק ןָעטיּומ א ןָא רֶעדֶא תלבנּב וא
 ?םעירק סענײרנּוא'נַא ןוֿפ אממ ןירש
 , רעיהמ ב קוש

 ןֶעגרָאּברַעּפ זיא סע ןּוא ונפמ םלענו
 (!םהיַא ןופ ןֶעוועג --
 ןיירנוא ןערָאװעג זיא רע ןוא אמט אּוהְו

 >רעפ ךיז טָאה רֶע | : םשאו

 .("םגירלוש ודו
 טעו רֶע ביוא רֶעדֶא .ג עגי יכ וא -ג

 ןערהירנָא ךיז
 ןופ םייקניניירנוא'נָא ןָא םדא תאמטב

 ,ןעשנעמ א | ₪
 ?נָא סָאווטָע רּונ ּוצ ותאמט לבל

 ,םהיִא ןּופ םייקגיניירנּוא (
 טרַעוו ןעמ רֶעכלָעו ןוֿפ = ה3 אממי רשא

 ,ןיירמּוא
 ןעגרָאּברַעֿפ טָעװ סָאד ןּוא ונממ םלענו
 םהיִא ןוֿפ ןייז 0
 ךיז רֶע טָאה (םָעדכָאנ) ןּוא עדי אּוהְו
 טסּואוורעד 0
 .(*ךיז טגידלּושרַעֿפ רֶע ןּוא : םשאו

 ןָאזרַעּפ א = רֶעדָא ד| 'כ שפנ וא .ד
 (ערעווש ךיז טעו | עבשת

 ןעּפיל יד טימ גידנעדיירסיֹוא | םיִתַפשּב אמבל

 רֲעדָא סעמכַעלש ןָאהט ּוצ ביִיִהְל וא עַרְָל
 ,(ךיז) סעטּונ

 סָאװ טימַאד (? .טרהירֲעגנָא ךיז טָאה רע זַא \
 .שדק ןעסעגַעגטָאה רע רַעֹרֶא שדקמ ןיִא ןיײרַא זיא רֶע
 .הטרח טָאה רֶע ('
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 ,טָאג רַאֿפ הָוהיִל ,םלַא ןיִא לבל
 89 ח :

 .רעֿפּפָאדניז א רַאֿפ ענייֵא תאטחל דחא  סיֹוא טרער שנעמ רעד סָאװ םדאה אטבי רשא
 | | 27 רָחֶא | ;ר שנָעמ רֶע אה אשבי רֶׁשֲא

 .רָעַפְפֶאצנַאג א רַאּפַענייאְוא | :  הלעל דחאו ,רואווש ַא טימ העבשב
 | | ?ע? דָחֶאְו | ₪ =

 םהיִא ןוֿפ זיִא סע ןּוא
 ,( *ןערָאװעג ןַעגרָאּברַעֿפ

 . ךיז רֶע טָאה (םָעדכָאנ) ןּוא
 ,טסּואוורעד

 ונָמִמ םֵלָעְנו
 עדי אּוהְ

 .(ןעכַאז) עזיד ןוֿפ ַענייֵא יא - !הָּלִאַמ תַחַאְל 5

 שי יִכ
 הָלֲַמתַחַאְ
 הוה
 :ָהיֶלָע אטח רׁשֲא

 ומשא תא איבהו -ו

 ךיז .טעוו רֶע ביוא זיא .ה
 ןעגירלושרעפ

 ןָעכַאז עזיד ןוֿפ ַענייִא ןיא

 ןייז (? הדֹומ ךיז רֶע לָאז

 טָאה רֶע סָאװ ףיֹוא
 .טנירניזֲעג

 ןעגניירּב לָאז רֶע ןּוא -ו

 טָאג רַאֿפ הָוהיַל

 ,דניז ןייז ראפ ותאטח לע

 טגידניזעג טָאה רֶע סָאװ אטח רשא

 ,היפ:ןיילק יד ןופ ,סעבילבייוו = ןאצה ןמ הָבְִנ

 הָאש ַא הֵּבֵׂשַּכ

 געיצ א רַעֹרֶא םיִּזָע תריעש וא

 ; רַעֿפּפָאדניז םּוצ תאמחל
 וו

 טעו רעטסעירפ רעד ןוא ןהֹּכַה וילע רפכו
 ןעּבעגרַעֿפ םהיא ראפ 097-056 לח
 .דניז ןייז ןופ : ותאטחמ

 ("ןִע עגעמרַֿפ ןייו ביוא רֶעּבָא + ֹודי עיגת אל םאו .ז
 ןעכיירג טינ טָעוו + - חד -

 ,םַאל ַא ףיֹוא גּונֲעג הש יד

 ןייז ןעגניירב רֶע לָאז ומשא תא איבהו
 רַעֿפּפָאדלוש - יח

 טָאה רֶע סָאװ םעד רַאֿפ אטח רשא

 ,טגירניזעג אי כצד
 ןֶעּביֹומלֲעטרּוט ייווצ םירת יתש

 ןעּביֹומ עגנּוי ייווצ רֶעדָא הנוי ינב ינש וא

 .העּובש יד ןַעסַעגרעֿפ ךיז טָאה רֶע (

 .דנאה ןייז (* .ןַענעקרֶע ןהעטמשעג (?

 בירקהו = טגירלּושרע !5 ךיז טָאה רֶע זַא | םשאו

 ופרע לּוממ |

 :ליִדְבי אלו |
 הֶּזהְו .ט |

 יב | רָעֿפּפָארלוש ןייז

 םתא איבה .ח

 ןֵהֹּכַה לֶא

 ןעגניירּב ייז לָאז רֶע ןּוא .ח

 רעטסעירפ םּוצ

 (+ ןעגניירּב לָאז רעד ןּוא

 ַא רַאֿפ זיא סָאװ יד
 רָעֿפּפָאדניז

 תאַּטַחַל רֶׁשֲא תא

 הנושאר

 ושאר תא קלמו

 ,ןעמשרע םּוצ

 ןעּפיינקּבָא לָאז רֶע ןּוא
 ּפָאק ןייז

 ,קינעג ןייז ןעגֶעג

 ןעצנַאגניא םינ לָאז רֶע רַעּבֶא
 .ןַעליימּוצ

 ןעגנערפש לָאז רֶע ןּוא .ט

 תאַּמַחַה םַּדִמ

 הַבְוַּכַה ריק לַע
 םֶַּב רֶאְׁשּנַהְו

 רַעֿפּפָאדניז ןוֿפ טּולּב םָעד ןופ

 רַאטלַא םָעד ןוֿפ רנַאװ ן'פיוא

 םעד ןופ טּביײלּב סָאװ ןּוא
 טּולב

 ןערֶעוװ טקיררעגסיֹוא לָאז הֵצַמי

 ,רַאטלַא םָעד ןּוֿפ דנּורג םייב ַחּבְַּמַה דוסי לא

 .רָעֿפּפָאדניז ַא זיא סָאד ,אּוה תאטח

 עמייווצ יד ןּוא .י ינשה תֶאְו -י

 םּוצ ןַעכַאמ רֶע לָאז הלע הָשָעי
 רַעֿפּפָארעײֿפ

 ,ךָאנ ץֵעוֲעג ץבָא טּפְׁשִּמּכ

 יה ילָע רפכו

 רֶׁשֲא ֹותאּטַַמ

 אֵמֲח

 טעוו רעטסעירפ רֶעד ןוא
 ןֶעּבעגרַעֿפ םהיִא ראפ

 רֶע סָאװ ,דניז ןייז ןוֿפ
 ,טגירניזעג טָאה

 טהײצרַעֿפ טעו םהיא ןּוא : ול חלסנו
 .ןָערֶעוו

 | .יעיבש

 גישת אל םִאְו .אי

 ודי

 ןעגעמרַעֿפ ןייז ּביֹוא ןּוא .אי
 ןעכיירג טינ טִעוו

 .ןרָעֿפּפָא



 .דימלתהו הרומה תרות

 םירת יִּתְׁשִל
 ןָעביומ עגנוי ייווצףיֹוא רֶעדא הנוי ינב יִנְׁשִל וא
 ןייז ןעגניירּב רֶע לָאז אז ונברק תֶא איִבֲהְו

 ןעביומלעטרּוט ייווצ ףיֹוא

 רַעֿפּפָא
 טָאה רֶע סָאװ (סָאד רַאֿפ) אמח רשא
 ,טגירניזעג זז צה
 הפאה תירישע
 ?לעמַעז הפיא לָעמנהְעצ א .,זטדז 5 + =

 להעמ תֶלֶס
 ;רָעֿפּפָאדניז םּוצ תאטחל

 םינ רהיא ףיוא לָאז רֶע ׁשהילֲעיׂשְיאל
 לייֵא ןייק ןעסעיג

 הילָע ןֶּתִי אלו
 הָנְֹל

 ;איה תאטח יִּכ

 ןענעל טינ לָאז רֶע ןּוא
 ,ךּורהיײװ רהיא ףיוא

 .רָעֿפּפָאדניז ַא זיא סָאד םּורָאװ

 ןעגניירּב יז לָאז רֶע ןּוא .בי הֵאיִבֲהְו .בי

 רעטסעירּפ םוצ ןהכה לא

 לֶאז רעטסעירפ רעד ןוא הנממ ןהכה ץמָקְו
 ןעמהָענּבָארַא רהיא ןוֿפ דו

 ןעפיוה ןעלופ ַא וצמק אולמ

 ליימ סגנּוקנעדנַא רהיא הָתָּכא תֶא

 ןעֿפּפמַאד לָאז רֶע ןּוא
 רַאטלַא ץֿפיֹוא

 ,רעפּפָארעײֿפ עכילטעגיר ןוֿפ

 הָחַּבזַּכַה ריטקהו

 הוי ישא לע
 : אוה תאַטַח
 ןהּה ויִלָע רפכו -גי

 .רָעֿפּפָאדניז א זיא סָאד

 רעטסעירפ רֶעד ןּוא .גי
 ןעּבעגרעֿפ םהיא רַאֿפ טָעוו

 דניז ןייז ףיוא ותאטח לע

 טנידניזָעג טָאה רֶע סָאװ אטח רשא

 ,(ןעכַאז) זעיר ןופ ענייא יא | הָלֶאַמ תַחאַמ
 טהײצרָעֿפ טעו םהיא ןּוא ול חלסנו
 םעד ןַערֶעהֲעג טָעװ יז ןוא ןהפל התיחו ; ןַערֶעוו -
 רעטסעירפ ה
 .החנמ יד יוו ,הָחְנַּמַּכ

 הָוהי רֵּבַדיִו .די
 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןוא די

 ן'השמ ּוצ השמ לא

 יוז ;רֹמאֵּל

 19 .ה ,ארקיו

 יט לעֶמֶת יִּכ ׁשֵפָנ .וט
 לעמ

 הָננְׁשִּב הָאְמֶתְו
 הוה ישדקמ
 ומשא תא איבה

 טַעוו רָענייִא ןֵעוו
 (' ןַעכַערּברַעֿפ א ןהעגַעּב

 טימ ןעגידניז טָעוו ןּוא
 ןהָעזרֶעֿפ א

 ןוֿפ ןעמוהטגילייה יד ןֶעגֶעג
/ 

 ָאג
 ןייז ןעגניירּב רֶע לָאז

 - "770 0 טָאג רַאֿפ הָוהיִל רַעֿפּפָארלוש \ |
 רעלהעפ א ןהֶא רָעדיװ א םיִמָּת ליא

 היפניילק יד ןוֿפ ןאצה ןמ

 הטרעוו ןיא ףכרָעּב

 םילקש ףֶסֶּכ
 שרקה קָׁשְב

 לקש:רָעּבליז (ייווצ) ןופ

 ,םוהטגילייה ןּוֿפ לקש םעד ךָאנ

 .רָעֿפּפָארלוש ַא רַאֿפ : םשאל

 רע סָאװ ,סָאד ראפ ןּוא יט אטח רשא תאו .וט
 טגידניזענ טָאה טי יי

 ,םוהטנילייה םעד ןוֿפ שרקה ןמ

 ,ןעְלהֶאצְעב רֶע לָאז םלשי
 ותישימח תאְו

 לע ףֵמֹו
 ןהּכַל ותא ןֵתָנו
 יִלָע רַב כה

 ןוֿפרעד לעטֿפניֿפ א ןּוא

 ,ןֶעגָעלּוצ רע לָאז

 םעד ןַעּבַעג םִע לָאז ןוא
 ,רַעטסעירּפ

 טעו רעטסעירּפ רֶעד ןּוא
 ןעּבעגרַעֿפ םהיא ראפ

 ןוֿפ רעדיוו םָעד ךרּוד םשאה ליִאְּב
 טהייצרַעֿפ טעו םהיא ןּוא : ול חל ,רַעֿפּפָארלוש ידה

 .ןערָעוו וה -
 םָעוװ דנַאמעי ּביֹוא ןּוא " כ שָפנ סאו זו

 ןעגידניז אטחת

 ןופ סנייֵא ןָאהמ טַעוו ןוא לָּבִמ תחא הָתְׂשָעְו
 ,ןעטָאּברַעֿפ םטָאג הוה תֹוצִמ

 טינ ןַעֿפרַאד עכלעוו הָניִׂשֲעַ אל רֶׁשֲא
 ,ןֶערַעװ ןָאהמענ

 טסּואוועג טינ טָאה רֶע ןוא עדי אלו

 , טגירלושרעפ ךיז טָאה רע זַא ֶׁשֲאְ

 .טייהיירמנּוא ,טײקשלַאֿפ ַא (
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 ןָאהמ טָעוװ שנעמ א סָאװ םֶדֲאֲה השעי רשא ךיז ףיוא םָעוו רֶע ןּוא :ונוע אשנו
 : + 77 .דניז ַא ןַעגָארט 5 +

 , : שיש א ;ןענידניז וצ םעדכוד :הנהב אטחל ןעגניירּב רֶע לָאז .חי איבהו .חי

 :ןייז יֹוזַא טָעוו .גכ הָיָהְו .גכ | רֶעלהִעֿפ א ןהֶא רעריװ א םיִמֵּת ליא
 , ןעגירניז טַעְוו רֶע ּביֹוא אטחי יּכ ,היפניילק יד ןוֿפ ןאצה ןמ

 ןענעקרעד ךיז םָעוו רֶע ןּוא םשאו . | א ןופ הטרָעװ ןיִא םֶׁשֲאְל ָךְכרעַּב
 ,גידלוש רַאֿפ : - *: | ,רָעֿפּפָארלוש

 םעד ןַעּבעגּבָאקירוצ רע לָאז הלזגח תא ביִׁשֹהְ ; רֶעטסעירּפ םּוצ ןקּבַה לא
 ,ביֹור | אי יי 0% ,

 ,טּביֹורעג טָאה רֶע סָאװ לזג רֶׁשֲא | לָאז רעטסעירפ רעד ןוא  ןהּבַה וילע רפכו
 | | |  ז + 5  ןַעּבֲעגרַעֿפ םהיִא ראפ -- א

 2 | : 4 עכ ,ענעטלאהרעפ סָאד רֶעדָא קשעה תא וא ,ןהָעזרעֿפ ןייז ראפ ותנגש לע

 ,ןעטלַאהרעֿפ טָאה רֶע סָאװ קָׁשָע רשא ןהָעּורָעּפ טָאה רֶע סָאװ גנש רֶׁשֲא

 ,ענערהַאװרַעֿפ טָאד רֶעדָא ןורקפה תא וא ,טסּואװַעג טינ טָאה ןּוא עדי אל אּוהְ

 זיִא םהיא ייּב סָאװ טהייצרָעּפ טעו םהיִא ןּוא : ול חלסנו
 .ןֶערָעוו <

 ; רעֿפּפָארלוש ַא זיִא סָאד .טי אּוה םשא טו

 טגידלושרע5 ךיז טָאה רֶע :הוהיל םשא םשא
 .טָאג ןָעגע

 הָוהְי רֵּבַדְיַ .ב
 טרערעג טָאה טָאג ןוא -כ

 ןץהשמ ּוצ השמ לא
 :;רמאל
 ןעגידניז טָעוו דנַאמָעִי ןעוו .אכ אֵטְחַת יִּ שנ .אב

 ?רָעֿפ א ןהָענֲעּב טָעװ ןוא הוי למ עמ
 ,טָאג ןענעג ןֶעכַערּב

 : יוזא

 ןענעקײלרַאֿפ טָעװ רֶע | ותימעב שחכו
 (!ןעטסכענ ןייז -- 3
 , (=גנורהַאװרָעֿפ ַא ןודקפב

 :דנַאה א ןיא רֶעדָא די תמושתב וא
 ,(* גנוגטלפיוא / | :ד

 ,גנוּביֹורֲעּב א ןיִא רֶעדָא לזנב וא

 ;רָעֿפ סָאווטָע טָאה רָע רֶעדֶא ; תיִמַע תֶא קֵׁשָע וא
 ; ןעטסבענ ןייז (!ןעטלַאה

 נפ טעה רע רע כ הֶדְבִא אֵצָמ וא .בכ
 ,ךאז ענערָאלרַעֿפ א

 ,טנעקײלרַעֿפ יז טָאה רֶע ןוא ּהַּב שחכו

 ןערָאװשַעג שלַאֿפטָאה רֶעּוא רקש לע ַּבְׁשִנו

 לפמ תַחַא לט

 .םהיֵא ייב ךאז ענְעטְלַאהָעּב ַא (? = .דנוירפ (
 .ןָעְגָעמרְָעפ סמָענעי ףיוא דנַאה א ןַענָעל טעו רע (*
 | .ןיול סמֶענֶעי ןעטלַאהרעֿפ +

 (ןָעְבַאז עלַא יד ןּופ ענייַאףיוא

 ותא דקפה רֶׁשֲא
 הדבאה תֶא וא
 : אַצְמ רשא

 ,ןֶערָאװֲעג טרהַאװרָעֿפ
 ,ענערָאלרעֿפ סָאד רֶעדֶא

 .ןַענוֿפֲעג טָאה רֶע סָאװ

 .ריטפמ

 ןוֿפ (ַענייֵא) רֶעדֶא .דכ לּכמ ֹוא .דכ
 ,(ןֶעכַאז) עלא ו

 וילע עבשי רשא
 טעו רֶע סָאװ עו 0%

 ,ןערעווש שלַאֿפ רק קשל

 סָאד רַאֿפ רעהירֿפ לָאז רֶע ןּוא ושארב ותא םלשו
 ןָעְלהַאצָעְב ןַעצנַאג ןיא 2 ויתשמחו

 ןּופרָעד לָעמֿפניֿפ ַא .ןוא 2
 , ןענעלוצ רֶע לָאז יִלָע

 ,טרֶעהֲעג סָאר ןֶעמֶעוו םעדּוצ ֹול אּוה רשאל

 ןֶעּבעגּבָא סע רֶע לָאז 4

 וי, = יז שא סו
 רעֿפּפָאדלּוש ןייז ןּוא .חכ משא תֶאְו .הכ

 .טָאג רַאֿפ ןעגניירּב רֶע לָאז .הוהיל איב

 רַעלהעֿפ א ןהֶא רֶעדיװ א םיִמּת ליא

 ,היפניילק יד ן ןופ ןאצה מ

 ןוֿפ המרָעװ יד ןיא
 , רַעֿפּפָארלש א

 .רעטסעירפ םּוצ

 םשאל ְךֵּכרֲעּב
 : ןהכה לא



 .דימלתהו*הרומה תרות

 טעו רעטסעירפ רעד ןוא .וכ ןֵַֹּה ויָלָע רֵּפִכְו .וכ

 הוה יִנָפְ

 ו חל
 לכמ תחא לַע

 הֶׂשֵעַי רֶׁשֲא

 : הב הָמְׁשַאְל

 :הרטפה

 ַצ
 לֶא הָוהְי רֵּבַדְיַו .א

 !השמ
 :רמאל

 ןרהא תא וצ .נ

 = רוב תֶא
 רטאל

 הָלעָה תַרֹוּת תאז

 הָלעָה אוָה

 הָדְקֹומ לע

 הבמה לע

 רבה דע
 ַחּבְִּמַה שא
 ;ֹוּב דקות

 ןקכה ׁשֵבָלְו .ג
 דב ודמ
 דב יסנכמו

 ורֵׂשּב לע שבלי

 שה תֶא ירה
 שאה לכאת רֶׁשֲא

 הָלֹעָה תֶא

 ןַעּבעגרעֿפ םהיִא ראפ
 ,טָאג רָאֿפ

 טהייצרעפ םָעוו םהיא ןּוא
 ןערֶעו

 ,(ןעכַאז) עלא ןופ ַענייֵא רַאֿפ

 ןָאהט טָעוװ רֶע סָאװ

 . ןעגידלושרֶעֿפ ּוצ ךיז םּוא

 .דכ ,דמ -- אב ,גמ היעשי

 ו

 טדֲערֲעג טָאה םֶאנ ןוא א |
 ץהשמ ּוצ

1 

 : יוזַא

 ןרהַא להָעֿפֲעּב .ב

 ןהיז ענייז ןּוא

 :סָעדנעגלָאֿפ

 ןיֿפ ערהֲעַל יד זיא עיד
 ,רָעֿפּפָאצנַאג םָעד

 ףיֹורַא טהָעג סָאװ

 :עלָעטשײדנַארּב רעד ףיֹוא

 סָע לָאז) רַאמלַא ץֿפיֹוא
 (ןעביילב

 | טכַאנ עצנַאג יד

 ,הירֿפ;רֶעד ןיִא זיּב

 רַאטלַא ןוֿפ רֶעיײֿפ סָאד ןּוא
 .םהיִא ףיוא ןֶענֶערּב לָאז

 לָאז רָעטסעירּפ רעד ןּוא ג
 ןָאהטנָא |.

 ,ריילק ןענייל ןייז

 ןעזיֹוה ענענייל ןּוא

 , בייל ןייז ףיֹוא ןָאהטנָא רֶע לָאז

 ןעמהָענּבָארַא לָאז רֶע ןּוא
 ,שַא יד

 רֶעײֿפ סָאד סָאװ םָעד ןּו
 ןערהעצרעֿפ טעו

 רַעֿפּפָאצנַאג סָאד
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 ;םיִמְלְּׁשִה יֵבְלֶח |

 17 .ו ,ה ,וצ ,ארקיו

 , רַאטלַא ן'ֿפיֹוא הּבזמה לע

 ןעגעלקַעװַא יז לָאז רֶע ןוא :חבזמה לא ומשו
 .רַאטלַא ןעְּבְענ

 ןָאהטסיֹוא לָאז רֶע ןוא .ד ויָדָנּב תא טשפו .ד
 רעדיילק ניי

 ןָאהטנָא לָאז רֶע יא םידגב שבו
 ,רעדיילק ערְעדנא םירחא

 ןשרח תֶא איִצֹוהְ

 רענאל ןרעפיוא הָנֲחַּמַל ץוחמ א

 :רוהמ םוקמ לֶא

 ןעגָארטסיֹורַא לָאז רֶע ןּוא
 ׁשֵא יד

 .טרָא םענייר ַא ףיֹוא

 ן/פיוא רַעיײֿפ סָאד ןּוא / לע ׁשֶאָהְו .ה

 ראטלַ הבמה
 םהיִא ףיוא ןעביילב לֶא + 3 דקות

 ,ןענערב |
 ןעשָאלרֶעֿפ טינ לָאז סָע הּבכת אל

 ,ןעְרעוו | 1
 לָאז רעטסעירּפ רעד ןוא ןהכה הילע רֶעבּו
 דניצנָא ףיורעד -
 ער 7757 | אה םיִצְ
 ןעְגרָאמשהירפ ןַערֶעי רֶקבּב רקּבּב

 ;סיוא ףיֹורֲעַד לָאז רֶע ,ןּוא
 ,רָעֿפּפָארנַארּב סָאד ןעגעל |
 ןַעֿפּפמַאד ףיֹורֲעד לָאז רֶע ןּוא

 יד ןּופ סטָעֿפ יד
 .רַעֿפָּאנערעירֿפ

 הָלעָה ָהיֶלָע רע
 היִלֲע ריִטְקִהְו

 רַעיײֿפ סָעגירנעטש א רו דיִמָּת שא ו

 ,רַאטלַא ןיֿפיוא ןענעְרב לא חבזמה לע דקות
 ןעשָאלרעֿפ טינ לָאז םָע ;הַּבִכִת אל

 .ןֶערֶעוו , 87
 ערהָעל יד זיא סָעזיד ןוא / תרות תאֹזְו 'ז

 :החנמ רֶעֹד ןּוֿפ החנמה

 יז ןֶעלָאז ןהיז ס'ןרהא | נב הָתֹא בֶרקַה
 ןעגניירּב ןרחא

 טָאג רָאֿפ הֹוהְי יִנְפִל

 ןוֿפ טײזרעדָאֿפ רֶעד ּוצ
 .רַאטלַא םָעד

 ןוֿפרַעד לָאז רֶע ןּוא .ח
 ןעמהָענּבָארַא

 ןעפיוה ןייז טימ

 ןופ להֲעמ לַעמְעו םעד ןופ
 החנמ רעד

 3 זו

 חמה נפ לֶ
 ונָפַמ םיִָהְו .ח
 ֹוצְמקְּ
 הנה תל



 .דימלתהו הרומה תרות 18

 ליַא ערהיא ןופ ןּוא ּהנמשמו

 הֵנֹבְלַה לָּכ תֶאְו <

 ,החנמ רעד ףיוא סָאװ הָחנִּמַה לע רשא
 ןעֿפֿפמַאד לָאז רֶע ןוא | חבזמה ריטקהו
 ראטלא ןֿפיֹוא רטנוה קמה
 ךּורֲעַנ ןַעמהָענֲעגנַא םּוצ חחינ חיר

 ; הָוהיַל הָתְרְא

 ןופ סגירֶעּביִא סָאד ןוא .ט הֵּנַּמִמ תֶרתֹוּנַהְ .ט

 ניי ןּוא ןרהא ןעסֶע ןֶעלָאז ויִנְבּו ןרחא ולְכאי

 עב יז לָאז טרֶעיֹוזעגנּוא לכאת תוצמ |

 שדק םוקמב
 ןערעװ ןעסעגעג

 ,טרָא ןעגילייה ַא ןיא

 דעומ לֶהֹא רצחב |

 : הּולְכאֹי

 ?סטֿפיטש ןּופ ףיוה ן'פיוא

 ץִמָח הָפאַת אל .י

 טלָעצ
 .ןעסָע רחיא ייז ןעלָאז

 התא יִתְַנ לח
 יִשֲאַמ
 אוה םיִׁשָדק של
 :םָׁשאַכְותאּטַַּ

 ךּורהייװ יד רָאנ טימ

 לייט סגנּוקנעדנַא רהיא
 .טָאנ רַאֿפ

 ןעקַאּבֶעג םינ לָאז יז -י
 ;עמרֶעיֹועג ןּופ ןערֶעו

 ךיִא ּבָאה לייהט םּוצ יז
 ןֶעּבֶעגֶענּבָא יז

 .רָעֿפּפָארַעײֿפ עניימ ןוֿפ

 גילייה ץנַאג זיא יז

 רַעֿפּפָאדניז סָאד יװ יֹוזַא
 .רָעֿפּפָאדלּוש סָאד יוו ןּוא |

 ןָאזרַעּפסנַאמ רֶערֶעי .א רֶכַז לַּכ .אי

 רעדניק ס'ןרהַא ןופ ןרהא ינבּב

 ;ןַעסֶע יז לָאז הָנְלכאֹי

 ץֶעזֲעג םִעניּבייַא נַא זיא סָאד םלוע קח

 רַעמכָעלשֶעג ַערֶעייא רַאֿפ םכיִתֹרדְל

 ; רַעֿפּפָארָעײֿפ עכילטעג יד ןוֿפ

 ךיז טָעוװ סָאװ רֶעדָעי ם
 ןערהירנָא

 הוי יִׁשְאַמ
 םהּב עגי רשא לכ

 יז ןָא לד 8-60 שרד
 . ןילייה ןייז זּומ : שקי

 .ינש

 טרערעג טָאה טָאג ןּוא בי הֹוהי רֵּבַדִַו .בי
 ן'השמ ּוצ הָׁשֹמ לא

 ?ֹזַא ; רֹמאָּל

 תלס הַּפֲאֲה תְריִׂשֲע |

 יו ,וצ ,ארקיו

 רעֿפּפָא סָאד זיִא סָאד .גי ןרחא ןכרק הֶז .גי
 ,ןהיז ענייז ןוא ןרהַא ןוֿפ  ויָנבּו

 ןעגניירּב ןעלָאז ייז סָאװ הָוהילּובִרְקִירְׁשַא
 (!טָאג רַאֿפ

 רֶע ןָעוו גָאט םעד ןיִא ותא חשמה םֹויּב
 :ןַערֶעװ טּבלַאזַעג טעו -

 לַעמֲעַז הפיֵא לעטנהעצ ַא
 להָעמ

 , החנמ עגידנעמש סלא דיִמָּת הָחְנִמ

 קב הָתיִצֲחמ
 :בֶרָעּבָתיִצֲחַמּו

 .ןיִא רחיא ןּוֿפ טֿפלַעה א
 הירֿפ;רָעד

 רהיא ןוֿפ טפלעה ַא ןּוא
 .רנֲעװָא ןיִא

 ןַאֿפרַעײֿפ א ףיֹוא -רי

 טכַאמָעג יז לָאז לייֵא טימ

 תבחמ לַע .די

 ,ןֶערֶעוו הֶשָעִת ןְׁשּ
 ,ןעגניירב אש לק % יז ּוטסלָאז ("ןֶעטָאענּבָא  הנאיבת תכּברמ

 2 ,(* סקֲעּבַעג יניפת
 ךעלקיטש ןוֿפ רַעֿפּפָאזייּפש א םיתפ תחנמ

 ןעגניירב ּוטסלָאז בירקת

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַאנַא | + הוהיל חחינ חיר
 .טָאג רַאֿפ ז ירוורא

 ןהַֹּהְ .ּו
 ּתְַת ַחיִׁשַּמַ

 ,רעטסעירּפ רעד ךיוא .וט

 טָאטשנָא זיִא רֶעכלֶעו
 טּבלַאזֲעג םהיא

 ,ןהיז ענייז ןופ וינָבמ

 ; ןעכַאמ יז לָאז ּהֵתֹא השי

 ;ץעועג סעגיּבייַא נַא זיִא סָאד לוע קח

 ןֶעצנַאגניִא יז לָאז טָאג רַאֿפ
 .ןֶערֲעװ טֿפּפמַאדֲעג

 ןוֿפ החנמ ְַרֶעי ןּוא .ומ
 רעמסעירפ א

 !רַטְקִּתליִלַּכהְוהיִל

 ןתכ תַחנִמ לָכְו וט
 0/0 וה ליב טרָעֿפּפָאעג ןַעצנַאגניִא לָאז היהת ליִלַּכ

 .ןָערֶעוו ןעסַעגָעג םינ לָאז יז ;לֵכֲאֵת אל

 טדערָעג טָאה טָאג ןוא .*| = הוהי רֵּבַדיַו .זי
 ץהשמ ּוצ הֶׁשֹמ לא

 זיוזא : :רמאל

 .ייז ןּוֿפ רֶענייֵא (1
 .קַאּביװצ (* .טשימרָעֿפ

 :רֲעדָא ,טהירּברַעֿפ (?



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןרהַא ּוצ דער .חי ןרַהא לא רֵּבִּד .חי

 יָנָּב לָא
 :סערנעגלָאֿפ .רמאל

 ןופ ערהעל יד ויִא עזיד תאטחה תרות תאז
 (תאטח) רָעֿפּפָאדניז םעַד

 א ,טרָא םָעד ןיא רשא םוקמכ
 עג םִע רֶעֿפ צנאג הֶלעַה טחשת :כַאלשעג םעוו ּפָא 1

 תאַּמַחַה טָחָשִּת
 ,ןערֶעװ טָעמ

 הוי נפ

 ןהיז ענייז ּוצ ןּוא

 רעֿפּפָאדניז סָאד לָאז
 ןֶערֶעװ טַעטכַאלשַעג

 ;טָאג רָאֿפ

 .גילייה ץנַאג זיִא יז :אוה םישדק שדק

 ,רָעטסעיִרּפ רֶעד .ש ןתכה .טי
 סלַא יז טגניירּב רעכלַעװ התא אטחמה

 תָאטח
 ; ןֶעסֶע יז לָאז הָּנלכאֹי

 לָאז טרָא ןעגילייה א ןיִא שדק מו קמּב
 ,ןערעוו ןֶעסֶעגֶעג יז לֵכֲאְּת

 .טלעצסטֿפיטש ןוֿפ ףיוה ןיִא ;דָעֹומ להא רצחב

 | שיילפ ערהיא ןָא ּהרָשבְּ יו סח התו + עפ רט כ
 ,ןייז גילייה זּומ שדקי
 שש עו גיוא ןיא ּהֵמְדִמ הוי רֶׁשֲאַו

 ,דיילק ַא ףיֹוא דִנְּבַה לַע

 הילע הז רשא

 | םוקמּב םֵּבַכְּת
 :שדק

 זיא סֶע סָאװ ףיוא
 ,ןָערָאווַעג טצירּפשַעּב

 ןיִא ןעשַאװסיֹוא ּוטסלָאז
 .טרָא ןעגילייה ַא

 ,סעֿפעג ענעמייל םָאר ןּוא .אב = ׂשֶרֶח יִלֹכּו .אכ
 םָעוװ יז ןֶעכלַעװ ןיא ֹוּב לשבת רשא

 ערֶעו טכָאקַעג
 .ןַערֶעװ ןָעבָארּבּוצ לָאז 1 | רבָשי

 טכָאקָעג זיא יז ביוא ןוא| תשחנ לבב םאְו
 םענרַעּפוק ַא ןיִא ןֶערָאװעג

 ,םָעֿפִ הלב
 טרעיישעגסוא ןֶערֶעוו סֶע לָאז ףטשו קרמו
 טקנייוושעגסיוא ןּוא וו

 .רָעסַאװ טימ , םימב
 'ןש -

 19 .ז ,ו ,וצ ,ארקיו

 םיִנֲהֹּכַּב רֵכֵזלַּב .בכ

 התא לַכאֹי

 :אוה םישדק שרק

 תאטח לכו .גב

 ּהַמָּדִמ אֵבּוי רֶׁשֹא

 רעומ לה לא

 ןָאזרַעּפסנַאמ רַעדֲעי .בב
 רַעטסעירּפ יד ןופ

 ;ןֶעסֶע יז לָאז
 .גילייה ץנַאג זיא יז

 ,תָאמח ַערֶעי ןּוא .גכ

 םָעוו טּולֹּב רהיא ןוֿפ סָאװ
 ןֶערֶעוװ טכָארּבַעגנײרַא

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 םּוהטנילייה ןיא ןַעּבַעגרעֿפ וצ ׁשֶרּקַּב רַּפכְל

 ; ןַערֶעװ ןַעסֶעגעג טינ לָאז לֵכאֵת אל

 טנַערּברָעֿפ יז לָאז רָעייִפ ןיא | :ףרשת שאב
 .ןֶערֶעוו 5 5

1 

 ערהֲעַל יד זיא עועיד ןּוא .א תרות תאזו .א
 ; רַעֿפּפָארלוש םָעֹד ןופ םשאה
 ב2 9 9

 .גילייה ץנַאג זיִא רֶע :אוה םישדק שרק

 ,טרָא םָענַעי ףיֹוא .ב םֹוקמּב .ב

 ןעטבַאלש םָעוו ןעמ ּואוו וטחשי רֶׁשֲא

 ,רָעֿפּפַאצנַאג םָעד הלעה תא

 םעד ןעטבאלש ןעמ לָאז םשאח תא וטחשי
 , רַעֿפּפָאדלּוש אז לד

 טּולּב ןייז ןּוא מד תאו

 ן'פיוא ןעגנַערּפש ןַעמ לָא חבזמה לע קרזי
 ראטלא 2

 .םּורַא ! ביבס

 סטָעֿפ ןייז רָאג ןוא .ג ֹוּבְלח לָּכ תֶאְו ג
 :ןרָעֿפּפָא םהיא ןוֿפ ןַעמ לָאז ונממ בירק

 לעדייוו םָעד היִלֵאָה תא

 ,סטָעֿפ סאד ןוא בֶלְחַה תאו

 סָאד טְקֶעדֶעּב סָאװ ;ברקה תֶאֹהַָּמַה
 ,דייווָעגניא ייד

 ןערעינ עדויב יד ןּוא .ד תיִלַָיִתְש תֶאְ .ד

 , סטַעֿפ סָאד ןּוא בלחה תֶאְ

 ,יז ףיא סָאװ = = ךֶילָע רֶׁשֲא
 ,ןֶעדנַעל יד ףיֹוא סָאװ םיִלֵסַּכַה לע רָשא

 שיילפטיור סָאד ןּוא תרתיח תֶאְו
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 דֵבַּבַה לַע

 תיִלְּכַה לַע
 נר
 םֶתֹא ריִטְקִהְו יה

 ופה
 החכמה

 היל הָשא
 :אוה םשא

 םיִנֲהַֹּּב רֵכְז לָּכ ו

 שבא
 לבָאישודקםוקַמב

 :אוה םישדק שרק

 םָׁשֲאַּכ תאֵּמַחַּכ -ז

 םֶהל תַחַא הֶרֹּת
 ןקכה
 וב רפכי רשא

 : היה ול

 בירקמה ןהכהְו .ח
 שיא תלע תֶא

 הָלעָה רוע

 ביִרְקִה רשא

 היה ול ןֵֹּכַל
 החנמ לָכְו .ט

 פאת רֲֶׁא
 רות

 הֵׂשֲעַנ לכו

 תֶׁשְחְרַּמַב
 תַבֲחַמ לע
 .ֵקֹּכִל

 .דימלתהו הרומה תרות

 רָעּבְעל ן'ֿפױא

 ןערעינ יד טימ

 .ןעמהָענּבָארַא רֶע לָאז

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא .ה
 ןעֿפּפמַאר יז

 רַאמלַא ן'פיוא

 :טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעיײֿפ םלַא

 .רָעֿפּפָארלוש א זיִא סָאד

 יד ןּופ ןָאזרַעּפסנַאמ רערָעי -ו
 רָעטסעירּפ

 | :ןֶעסֶע סַע לָאז

 לָאז טֹּרָא ןעגילייה א ןיִא
 ,ןערעוו ןעסענעגֿפױא סע

 .גילייה ץנַאג זיִא סָאד

 רעֿפּפָאדניז סָאד יװ .ו
 ,רָעֿפּפָארלוש סָאד זיא יֹוזַא

 : ייז רַאֿפ זיא ערהֶעַל ןייֵא

 ,רעטסעירּפ רעד

 טימַאד טָעוװ רַעכלעװ
 ,ןַעּבַעגרַעֿפ

 .ןַערֶעהֲעג סע לָאז םהיא

 ,רעטסעירפ רעד ןּוא .ח

 סָאד טרעֿפּפָא רֶעבלַעו
 ,ןאמ א ןוֿפ רַעֿפּפָאצנַאג

 סעד ןוֿפ לַעֿפ סָאד
 ,רָעֿפּפָאצנַאג

 ,טרָעֿפּפָאעג טָאה רֶע סָאװ

 םָעד ,םהיא ןֶערֶעהֲעג לָאז
 .רעטסעירּפ

 ,החנמ ַעֹדֶעי ןּוא .ט

 . ןֶערָעוו ןֶעקַאּבעג טעו סָאװ
 ,ןעוװייִא ןיא

 טרָעוװ סָאװ

 טכַאמָעג
 ,ָגֶעי ןוא

 ןַאֿפכָאק ןיא

 ,ןַאֿפרעײֿפ ץֿפיֹוא ןּוא

 , רעטסעירפ םָעד

 ּהָתֹא ביִרְקַּמַה

 ןֶבְרְק לֵּכִמ דָחֶא |

 .ז ,וצ ,ארקיו

 ,יז טרָעֿפּפָא רֶעכלַעװ

 .ןֶערֶעהַעג יז לָאז םהיא : הָיהְת ול

 < הָחָנַ לָּב <
 שב הו

 החנמ עדעי ןּוא

 ליָא ןיִא עטשימרעֿפ ַא

 ,ענעקורמ א רֶעָא הברחו

 ןהיז ם'ןרהַא עלא וצ = ןרהא יִנְּב לָכְל

 ,ןֶערֶעהֲעג יז לָאז היה
 .ןרָעדנַא םָעד יװ םֶעַנייַא : ויחאכ שיא

 | .ישילש

 ערהעל יד זיא סעיד ןוא אי = = תרות תאזו .אי

 רעֿפּפָא סנַערעירֿפ םָעד ןופ = םימְלשה חֹבְז

 :טָאג רַאֿפ טגניירּב ןָעמ סָאװ :הוהילבירקירשא

 קנַאד םלַא ּביֹוא בי הדות לע םִא .בי

 ,ןַעגניירּב דנַאמָעי סֶע טָעוו ונבירקי

 ןעגניירּב רֶע לָאז בירקהו

 רָעְפפָאקְנַאד םִעד ייב הָדֹוּתַה חַבְז לע

 ,ןעבּוק עטרָעיוזעגנוא תוצמ תולח

 ,לײֵא טימ ץמשימרעפ + ןמשּב תל

 ךעלכיק עטרֶעיֹזעגנּוא ןּוא תוצמ יקיק |

 ,לייַא טימ עטריטשֶעּב ןמשב םיחשמ

 עמהירבְעגבָא ןופ ןוא  תֶכַּבְרִמ תל
 להָעמ:לַעמָעז

 וי רב ,סנַעבּוק תלח

 .ליֵא טימ ץמשימרָעפ !ְמַׁשַּב תלולּב
 ןוֿפ סנעכוק םימ .גי) םֶחֶל תלח לע .גו

 טיֹורּב ןַעטרֶעיֹוזַעג !ץמִח

 רֶעֿפּא ןייז ןעגניירּב רֶע לָא += ֹונַּבְרִק ביִרְקִי
 22 גנוטכַאלש רָעד יב חבז לע

 . רעֿפּפָאסנַעדעירֿפ ו ו ?קנַאד ןיז וֿפ :ןימלש תדות
 ןָעגניירב ד - רֶע לָאז ןּופרעה ןּוא .די ונפמ בירקחו .די

 רעֿפּפָא ןֶערֶעי ןוֿפ םנייֵא
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 \ וע 77 ג : ;טָאג רַאֿפ רֶעּפפָאּבְעִה סלַא  הֹוהיִל המורת

 ,רָעטסעירּפ םָעד ּוצ ןהּכל

 טגנערּפש רֶעכלֶעוו קרזה

 ?םנַעדעירֿפ ןוֿפ טּולּב סאד
 , רֲעֿפּפָא

 .ןֶערֶעהַעג סָאד טָעוו םהיֵא ּוצ

 םיִמָלְּׁשַה םַּד תֶא

 :היהי ול

 שיילפ סָאד ןּוא .וט רַׂשְבּו .וט

 םנעדעירֿפ;קנַאר ןייז ןוֿפ ויִמלש תדות חַבְז
 רָעֿפּפָא 1

 יא ןֶערעוו ןַעסָענעגֿפוא לָאז ונברק םֹויִּב
 ;ןרָעֿפּפָא ןייז ןופ גָאט םָעד | לֶכָאְי

 ןֶעזָאל טשינ ןיֿפרער לָאז רֶע ונממ חי אל

 .ןָעְגְרֶאמ םּוצ זיּב : רק דע

 גָאזוצ א ביוא ןּוא .וט רדנ םאְו .זמ

 ץּבַאג עגיליװײרֿפ א רֶעדָא הבדנ וא

 ונָּבְרִק חב
 ובירקה םויּב

 ,רַעֿפּפָאטכַאלש ןייז זיא

 רע ןֶעװ גָאט םעד ןיא
 טגניירּב |

 גנּוטכַאלש ןייז וחבז תא

 ;ןערֶעװ ןעסֶעְגֶעג םִע לָאז לכאי

 ןעגרָאמ ףיוא ןּוא תרחממו

 :יִלַּבֲעגרֲעּביִא יד א טק = ממ רֶתֹונַהְ
 .ןֶע רֶעוו ןעסעגעג ןּופ ;לכאי

 טּביילּב סע סָאװ רֶעֹּבֶא .וי רתונהו -זי
 רַעּביִא ךָאנ :

 חַבֶּזַה רַׁשְּבִמ
 ןיִא גָאט ןעמירד ץֿפיֹוא לָאז | ישילשה םויּב

 .ןָעְרְעוו טנערּברעפ רֶעײֿפ |} ףרשי שָאְּב

 טעו סֶע ּביֹוא ןּוא .חי לֵכֲאילַכֲאֲהסֶאְו .חי
 ןערֶעו ןעסעגעג : :

 ןייז ןופ שיילפ םָעד ןוֿפ וימלש חבזרשְבמ
 רעפפֶאסנָערעירפ 8 8

 גָאט ןעטירד ןיֿפיֹוא ישילשה םֹויַּב

 הַצְרי אל

 ,גנוטבַאלש ןופ שיילפ םעד ןופ

 ןעליוו טימ טינ סֶע טֶעוו
 ,ןערַעו ןעמּונַעגנָא

 סע טגניירּב סָאװ רעד ןתא בירקמה

 :1 | .ז ,וצ ,ארקיו

 :רָעֿפ טינ םהיא סֶע טָעוו
 רַאֿפ) ןערֶעװ טנעכער

 ; (רַעֿפּפָא'נַא
 , טייקגידריװנּוא' נא זיִא סָאד

 ול בשחי אל

 היה לוּ
 שפנה
 ומ תֶלְכֹאָה
 : אשת ּהַנע

 בה

 ןָאזרעּפ יד ןוא

 ןופרער טסֶע טבלָעוו

 .דלּוש רהיִא ןָעְגָארמ טָעוו

 ,שיילפ סָאד ןּוא .טי

 ןַערהירנָא ךיז טָעװ סָאװ אמטלכּבעֶנירְׁשא
 ,םעניירנּוא סָאװטֶע ןָא ..--
 ,ןַערֶעװ ןעסעגעג טינ ףראר לֵבֲאְי אל

 טנערּברַעֿפ רֶעייֿפ ןיִא לָאז םָע ףרשי שאב
 ;ןֶערֶעװ א =
 '"" וֿפ) שיילפ סָאד רֶעּבָא רשבהו

 ---,(רַעֿפּפָאסנַעדעירֿפ םָעד
 רוהמ לָּ רענייר רֶעדֲעי זיא

 ;רֵׂשַּב לכאי

 שפנחו .ב
 רֶׂשַּב לכאת רֶׁשֲא

 םיִמָלְׁשַח חַבְּזִמ
 הוחיל רֶׁשֲא

 זיִא טייקגיניירנּוא ןייז ןָעוו וילָע ותֶאְמְט
 ,םהיא ףיֹוא : :
 ?סיֹוא טָעוו ןָאזרֲעּפ עני שפנה הָתְרְכְנְו

 .שיילפ סָאד ןֶעסֶע ןָאק

 ןָאזרַעּפ יד ןּוא כ

 שיילפ ןֲעסֶע טָעװ עכלָעוו

 ,רעֿפּפָאסנַעדעירֿפ ןּוֿפ

 ,טָאג ּוצ טרֶעהעג סָאװ

 ןערֶעװ טָעטָארעג !אוהֲה
 שק .קלָאֿפ רהיֵא ןוֿפ : הימעמ

 ,ןָאזרְעְּפ א ןּוא .אכ שפנו .אכ

 ןָא ןערהירנָא םָעװ סָאװ אמט לכב עגת יּכ
 :סָעניירנּוא סָאװמַע

 ןופ טייקניניירגנּוא יד ןָא

 ןעשנעמ א
 , היֿפ םענײרנּוא'נַא ןופ רֶעדֶא

 םָדָא תֵאְמִטִּב
 הֶאְמְמ הָמָהבִּב א
 אממ ץקָש לָכּב וא
 לב
 , רַעֿפּפָאסנַעדעירֿפ | םימלשה םעד ןּוֿפ שיילפ םָעֹר ןוֿפ | חַבֶז רַׁשְּבִמ

 ?'נַא סָאװמִע ןָא רֶעדָא
 , (1 ליירג םָעניירנּוא

 ןעסֶע טָעוװ ןּוא

 .טייקגידריוונוא (?
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 ,טָאג ּוצ טרֶעהָעג סָאװ הוהיל רֶׁשֲא

 ןערֶעו טַעטָארעגסיֹוא טָעוו הָתְרִכנו

 ןָאזרַעּפ ַעֹנֶעי אוהה שפנה
 .קלָאֿפ רהיִא ןופ :ָהיֵּפַעַמ

 טרָערעג טָאה טָאג ןּוא .בנ| 117 רֵבֵדְיו .בכ
 ן'השמ ּוצ הֶׁשֹמ לא

 : יא < :רמאְל
 דער .גב רבד .גכ

 לארשי רעדניק יד וצ = לארשי יִנָּב לא

 :סָערנעגלָאֿפ | רֵמאֵל

 סמעֿפ ןייק בלח לָּב
 ספעש א ןוֿפ ,סּבָא'נַא ן =

 געיצ א ןופ ןּוא
 .ןַעסֶע טינ רהיא טלָאז

 5 דָעְו בֶׂשַכְו רוש

 ;ןלכאת אל

 הל בו
 ָפַרְמ בח
 הכאְלְמ לֵבְל הֵׂשעַי

 ןוֿפ סטֶעֿפ סָאד ןּוא .דכ

 (היֿפ) (+ סענַעלַאֿפעג א
 ַא ןוֿפ סטָעֿפ סָאד ןּוא

 (היֿפ) סָענעסירּוצ
 ןֶערָעװ (?טכיֹורּבעג ןָאק

 ,טײברַא רַעדֲעי ּוצ
 סֶע רהיא טלָאז רֶעּבֶא ןֶעסֶע :יהלבאת אל לכָאְו

 ַעסֶע טינ
 : לבא לָּב יִּב .חכ

 טסֶע סָאװ רֶערֶעי םּורָאװ .הכ
 סטעֿפ בלה

 ,היֿפ פח ןפ / הָמָהּבַה ןמ
 טגניירב ןעמ ןַעבלַעװ ןוֿפ הֵּנִּמִמ ביִרְקִי רשא

 ;ֿפּפָארֶע 0 ,טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ א הָוהיל הָׁשִא

 ןָעְרָעוו טעטָארעגסיױא טָעוו התרכנו

 ,טסֶע עבלַעוװ ,ןָאװעּפ יד תֶלֵכֹאֲה שפנה

 . קלֶאּפ רהיא ןוֿפ : ;ָהימַעמ

 טּולּב ןייק ןּוא | .וכ םד לכו .וכ

 ןעסֶע טינ רהיא טלָאז ולכאת אל

 ערָעייִא ַעלַא ןיִא םכיִתְבשומ לכּב
 ,ןעגנוציזניואוו

 ויס ןּוא ןָעלגיוֿפ ןוֿפ ייס : המ ףועל
 .היֿפ ןוֿפ

 .ןַערָעװ ןָאהטַעג (5 .עכייל א (!

 !ויָמָלְׁש חַבְּזִמ |

 *ל ןקּבַה ריִטְקהְו .אל |

 .ז ,וצ ,ארקיו

 שפנ לָּ .זכ

 = ןעסָע עו ץכלעו םּד לֵב לכאת רֶׁשֵא
 טּולב ַא

 :םיוא ןָאורעּפ נע ₪ שפנה הָתְְְו
 ןֶערֶעו טעמא אוהה

 ,ןָאורָעּפ ָערֶעי .ּוב

 .קלָאֿפ רהיא ןוֿפ :ָהיֵּמַעִמ

 מרֲערעג טָאה טָאג ןּוא .חכ הָוהְי רֵּבַדְיַו .חכ
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :ילא - - * :רמאל

 דער .טב רבד .טכ

 לַארשי רעדניק יד וצ = לָארשי יֵנְּב לא

 / :סָערנַענלָאֿפ מאל

 טגניירּב סָאװ רעד בירקמה

 רֶעֿפּפָאסנַערעירֿפ ענייז = וימלש חבז תֶא

 ,טָאג ראפ הָוהיִל

 ןָעגניירּב לָאז (טסבלַע) רֶע = ונברק תא איבי
 רַעֿפּפָא ןייז -%%%
 מָאג רַאֿפ הֹוהיַל

 .רַעֿפּפָאסנערעירֿפ ענייז ןוֿפ

 ןעלָאז דנֲעה ענייז .ל
 :רָעֿפּפָארעײֿפ םָעטָאג ןָעגניירּב

 הי וייל
 הוה ישא תא
 סטעֿפ סָאד בֶלֶחַה תא

 טסּורּב רעד טימ הֶזִחַה לע

 ;ןעגניירב םָע רֶע לא יב
 טסּורּב יד הזחה תא

 רהיִא טימ ןַעבַאמ ּוצ םּוא הפונת ותא ףינהל
 .גנּוגָעוועב א 0% 0
 ןהו נשי .טָאנ רָאֿפ : הוחי ינפל

 רעטסעירפ רָעד ןּוא
 ןעֿפּפמַאד לָאז

 סטעֿפ סָאר בֶלֶחַה תא

 ,רַאמלַא ן'פיוא החבזמה

 הזה היה
 וילו ןרחְַ

 ןייז לָאז טסּורּב יד ןּוא

 .ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא ראפ



 .דימלתהו הרומה תרות

 לטקנעש ןעמכער םָעד ןּוא .בל ןימיה קוש תאו .בל

 הֵמּורְת ונתת

 קל
 :םֶכיִמְלַש יֵחְבזִמ

 סלַא ןֶעּבעג רהיֵא טלָאז
 קנַעשעג

 /  רעטסעירּפ םָעד

 .רַעֿפּפָאסנערירֿפ ַערֶעייֵא ןוֿפ

 טרעֿפּפָא סָאװ רֶעד .גל בירקמה .גל

 יד ןופ טּולב סָאד  םימלשח םַּד תא
 רָעֿפּפָאסנַערעירֿפ 1:7 07 +

 בֶלֶחַה תֶאְו
 ןרהא יִנְִּמ
 | קוש הָיהְת וול

 ןימיה

 ,סטעפ סָאד ןּוא

 , ןהיז ס'ןרחַא ןוֿפ

 רעד ןֶערעהֲעג לָאז םהיא
 לַעקנָעש רֶעטכַער

 .לייהמ םלַא : הָנַמְל

 ןוֿפ טסורב יד םּורָאװ .דל) ' תֶא יִּכ .דל
 גנונֲעווַעּב הפנתה

 8 5 לָעקנעש םָער ןּוא הַמּורְַה קוש תאְו
 רעפפאבעה

 ןעמּונעג ךיא .ּבָאה יתחְקל

 לֵאְרׂשִי יִנֹּב תֶאַמ

 ֶהיִמלַׁש יִחְבזמ

 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 רַעֿפּפָאסנערעירֿפ ַערֶעייז ןוֿפ

 ןַעּבעגַענּבָא ייז ּבָאה ךיִא ןוא םתא תאו

 רעטסעירפ םָעד ןרהַא ןהכה ןרהַאל

 ןהיז ענייז ןּוא .ויָנֵבְלּ

 םֶלוע קֶחָל
 ;לֵאְרׂשִי יִנְּב תַאֵמ
 20( תחשמ תאז .הל

 ןיֵהַא
 יָנָּב תַחְׁשִמּו
 הָוהְי ישאִמ

 ץַעוְעג םִעניּבייֵא סלא

 .לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ס'ןרהַא זיִא סָאד
 (1לײטסגנוּבלַאז

 לייטסגנּובלַאז סנהיז ענייז ןּוא

 רָעֿפּפָארעײֿפ סעטָאנ ןופ
 טכַארּבַעג ייז טָאה 7 ןעמ סָאװ ,גָאט םָעד ןּוֿפ םתא בירקה םויב
 .טָאנ רַאֿפ ןענעידעב וצ  :הָוהיִל ןֵהַכְל
 טָאה טָאג סָאװ .ול הָוהְי הוצ רֶׁשֲא .ול

 ןעלהָאֿפעּב
 .קלח הנשמה ןושלב ,החשמ (!

 ,וצ ,ארקיו

 םֶהָל תֶתָל
 םתא ֹוחְׁשִמ םֹויִּב

 לֵארְׂשִי ינב תאמ

 םלוע תּקִח

 ; םתרדל

 הֵרֹוּתַה תאז .ול

 ָחְנִּמַל הָלעָל
 םָׁשאָלְו תאָטַחְל
 םיִאּוּלַּמַלְ
 !םיִמָלְּׁשַה חבל

 הָוהְי הוצ רֶׁשֲא .חל

 .ח לז

 יז ןֶעּבַעגקּוצ

 ןעמ ןַעוו גָאט םָעד ןיא
 ,טּבלַאזעג ייז טָאה

 ,לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ץעועג םִעגיּבייַא נא

 .רעמכַעלשעג ערָעייז ראפ

 ערהעל יד זיִא סָאד ל

 רַאֿפ ,רעֿפּפָאצנַאג ראפ
 רָעֿפּפָאזיײּפש

 ןּוא רָעֿפּפָאדניז רַאֿפ ןּוא
 רעֿפּפָארלוש .רַאֿפ

 :סגנּוגיטכַעמלָאֿפעּב ראפ ןוא
 רעֿפּפָא

 .רָעֿפּפָאסנַערעירֿפ רַאֿפ ןּוא

 םאה טָאג סָאװ ,חל

 האפ ןהשמ השמ תא

 יניס גרַאּב ן'פיוא יניס רַהְּ

 רֶע ןֶעו ,גָאמ םָעד ןיא ותוצ םֹויּב
 ןעלהֶאֿפֲעִּב טָאה

 לָארשי רעדניק יד = לארשי ינּב תֶא

 ןעגניירּב ּוצ ביִרְַחְל

 רֶעֿפּפָא ערֶעייז םהינברק תא

 טָאג רַאֿפ .הוחיל

 .יניס עמסיוו רָעד ןיא :יניס רֵּבְדִמַּ

 .ח .יעיבר

 טדֲערעג טָאה טָאג ןּוא .א הוה רבדיו .א

 השמ ּוצ השמ לא

 :םעדנַענלָאֿפ 4 ; רמאל

 ןרחַא םהָעַנ .ב ןֹרֲהַא תא חק ב
 ותא וינכ תאו

 ידה תֶאְו

 הֶחְשַמַה ןמש תֶאְ

 תאַטַחַה רַפ תַאְו
 םִליְֵה ינש תֶאְ
 ;תֹוצַּמַה לֵמ תֶאְו

 םהיִא טימ ןהיז ענייז ןוא

 רעדיילק יד ןּוא

 לייַאּבלַאז םָאד ןּוא

 רַעֿפּפָאדניז ןופ סּכָא םָעד ןּוא

 רעדיװ ייווצ יד ןּוא

 יד טימ ּברָאק םָעד ןּוא
 ;סנָטבוק עטרֶעיֹוזעגנּוא
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 עדניימֲעג עצנַאג יד ןּוא ג הדעה לַּ תאו .ג

 לעמַאזרָעֿפ להקה

 ;סטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ ;דָעֹומלִהֹא חַתַפ לא
 .טלָעצ |

 ןָאהמַעג טָאה השמ ןוא ר | השמ שי .ד

 םהיִא טָאה טָאג יו | - = הִָצ רֶׂשֲאַּכ
 ןֶעלהָאֿפָעּב ותא

 ךיז טָאה עדניימעג יד ןוא * הדעה לֶהָּקִּתַ
 טלָעמַאזרָעֿפ |

 .?סטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ ;ָעֹומלֶהאחַתּפלֶא
 .מלָעצ

 השמ רמאיו .ה

 הָדֵָה לֶא
 רֶבָּדַה ה
 הָוהְי ה רֶׁשֲא

 טגָאועג טָאה השמ ןּוא .ה

 :ערניימַעג רעד ּוצ

 ,ךאז יד זיִא סָאד

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 ;ןָאהמ ּוצ : תושעל

 טרהיֿפָענּוצ טָאה השמ ןּוא .ו השמ ברקיו -ו

 ןרהַא ןרהא תא

 ןהיז ענייז ןּוא ויִנְּב תֶאְו

 ןעשַאווָעגסיוא יז טָאה רֶע ןוא :םימּב םתא ץחריו
 .רָעַסַאוו טימ -- 3
 םהיא טָאה רֶע ןּוא .ז וילע ןתיו .ז

 (!ןָאהטַעגנָא דא הײס
 רמעה סָאד תנתּכה תא

 :עגמּורַא םהיֵא טָאה רֶע ןּוא
 ,לָעטרַאג ן'טימ טלעטרַאג

 טעריילקעגנָא ייז טָאה רֶע ןּוא

 טָנְַאַּב ֹותֹא ריו
 = ותא שליו
 לימה תֶא
 יָלָע ןֵיו
 רַפֲאָה תֶא
 וחא רגחיו

 ופִאָה בשחב
 1וב ול רפא

 דיילקרֶעּבָא םעד

 טגעלעגנָא םהיִא טָאה רֶע ןּוא

 ,לעטנַאמ;דּפַא םָעד

 םהיא טָאה רֶע ןּוא
 טלעטרַאגעגמּורַא |

 ,דּפָא ןּופ לָעטרַאג םָעֹד טימ

 טימַאד םהיא טָאה רֶע ןּוא
 .ןַעדנּוּבַעגנייַא |

 םהיִא טָאה רֶע ּוא ה  וילע םשיו .ח
 טנעלַעגנָא + + צו

 ,דלישטסּורּב םָעד ןשחה תֶא

 .ןֶעּבֲעגַעג (

 .ח ,וצ ,ארקיו .דימלתהו הרומה תרות

 ןחה לֶא ןֵּתִיו
 םירואה תא

 : : םימתה תאו

 תֶא םשיו ט

 תֶפנְצַּמַה

 ושאר לע

 נה לעם
 וינפ לומ לא

 בֵהֶּזַה ץיצ תא
 יש יע חד

 שרקה רָזנ

 הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּ
 ;הָׁשֹמ תֶא

 השמ חקיו .י

 הָחְשיִּפַה ןמש תֶא

 שמה תֶאחַשְמ
 וב רֶׁשֲא לָּכ תֶא
 :םֶתא שדקיו
 ונפמ זיו .אי

 ּבְוּמַה לע

 מע עבֶׁש
 הבמה תאחשמיו
 יִָּכ לָּב תֶאְו
 וּנַּכ תֶאְו ריִּבַה תֶאְ

 שקל
 קציו בי
 הָחְׁשַּמַה ןמשמ
 הַא שאר לע

 ותא חַׁשְמִי
 : ושדְקְל

 טנעלעגניירַא טָאה רֶע ןּוא
 רלישטסּורּב ןיִא

 םירּוא יד

 .םימּוּת יד ןּוא

 ;ֿפיֹורַא טָאה רֶע ןּוא- .ט
 ץטימ יד טגעלֶעג

 ,ּפָאק ןייז ףיֹוא

 .טנַעלעגֿפױרַא טָאה רֶע ןוא
 ץמימ רעד ףיֹוא

 טײזרָעדָאֿפ רעד ּוצ

 ,ךעלּבנרַעטש ענַעדלָאג סָאד

 , ןיֹורק עגילייה יד

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו

 .ץהשמ

 ןעמּונֲעג טָאה השמ ןוא יי

 לייַאּבלַאז סָאד

 טּבלַאזֲעג טָאה רֶע ןּוא
 ןפשמ םָעֹד

 ,זיא םהיא ןיִא סָאװ סָעלַא ןּוא

 .טגילייהעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 ןוֿפרער טָאה רֶע ןּוא .אי
 טגנַערּפשַעג

 *  רַאטלַא ץפיֹוא

 ,לָאמ ןָעּבעיז

 םָעד טּבלַאזעג טָאה רֶע ןּוא
 רַאמלַא

 סֶעֿפעג ענייז עלא ןּוא

 טימ סַאֿפדנַאה סָאד ןּוא
 ,לעטשעגסוֿפ ןייז

 .ןֶע עגילייחוצ יוז םּוא

 ןעסָאנעג טָאה רֶע ןּוא .בי

 .לײַאּבלַאז םָעד ןופ |

 ּפָאק ס'ןרהַא ףיֹוא

 ,טּבלַאזֲעג סהיא טָאה רֶע ןוא

 .ןעגילייה ּוצ םהיִא םּוא



 .דימלתהו הרומה תרות

 השמ ברקיו .גי

 ןרהא יֵנְּב תֶא

 טרהיֿפֲענּוצ טָאה השמ ןוא .גי

 ןהיז ס'ןרהַא

 טָעדיילקֶעגנָא ייז טָאה רָע ןּוא
 ,רָעדמָעה

 ?מּורַא ייז טָאה רַע ןּוא
 ,לעטרַאג א טימ טלָעטרַאנעג

 תֹנּתַּב םֶׁשְּבליו
 טְנְבַא םָתֹא רגחוו
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 ןָעדנּובָעגְנָא ייז טָאה רֶע ןוא | םֶהָל שבחיו
 ,טיה | תועבגמ

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יוו הוהי הֶּוִ רֶׁשֲאַּכ

 .ן'השמ : השמ תא

 .ישימח

 ןֶעזָאלַעג טָאה רֶע ןּוא די ׁשגיו .די
 ןעגניירב |

 ,רָעֿפּפָאדניז ןופ םֹּכֶא םעד תאּטַחַה רפ תא

 ןהיז ענייז טימ ןרהא ןּוא וינבו ןר הא ךמסיו

 היד תא
 שאר לע
 :תאטחה רַּפ

 טחשיו .ומ

 דנֲעה ַערֶעייז הוה הִֶצ רֶׁשֲאַּכ 6 ר ב | םנעלעגֿפױרַא ןֶעּבָאה

 ּפָאק ץֿפיֹוא

 .רעֿפּפָאדניז ןוֿפ םֹּכֶא ןוֿפ

 (םהיא) טָאה ןעמ ןּוא .וט
 ,טַעטכַאלשָעג גע

 ןעמּונַעג טָאה השמ ןוא תֶא השמ חקיו
 טּולּב סָאד ' בדה

 (סֶע) טָאה רֶע ןּוא = / ןתיו
 (!טגנערּפשעג = חח
 .םעד ןּוֿפ רענרעה יד ףיֹוא חבזמה תונרק לע

 רַאטלַא ןיג* :

 םּורַא ביִבֵס

 ,רעגניֿפ ןייז טימ ןעֶּבְצאַּב

 טניניירעג טָאה רֶע ןּוא הבז מפה תא אמחיו
 ;רַאמלַא םעד "בי

 "םּולב (עגירּביִא) סָאד ןּוא קצי םָּדַה תֶאְו
 ןעסָאנעגסיֹוא רֶע טָאה

 ,רַאטלַא םָע ןוֿפ דנורגץֿפֹוא ַחֵּבְזִּמַה דוסי לא

 טגילייהֲעג םהיִא טָאה רֶע ןּוא והשדקיו

 .םהיִאףיוא ןָעּבָעְגְרְעּפ וצ םּוא :ויִלָע רפבל

 ןעמּונעג טָאה רֶע ןּוא חקיו .וט

 ,טטָעֿפ סָאד רָאג  בֶלחַה לָּכ תא

 .ןֶעּבעגַעג (

 ורע תאו

 תאו !

 השמ קדמו |

 25% .ח ,וצ ,ארקיו

 רייוֲעגניִא םָעֹד ףיוא סָאװ ברקה לע רֶׁשֲא

 ןּוא .דֵבַּכַה תרתי תַאְ

 ןערעינ ייווצ יד ןּוא תיִלְּכַ יתש תאו

 ןהְּבְלַ תֶאְ

 השמ רטקיו

  הָּבְִּמַ
 רפה תֶאו יי

 ןופ שיילפטיור סָאד
 רֶעּבֲעַל

 ,סטָעֿפ ערֶעייֵז ןּוא

 ןֶעזְאלֶעג סָע טָאה השמ ןּוא
 ןעֿפּפמַאר |

 .רַאטלַא ץֿפיֹוא

 סּכָא םָער ןּוא .וי

 לעֿפ ןייז ןּוא

 שיילפ ןייז ןּוא ןרשב

 טסימ ןייז ןוא ושרפ תֶאְו
 ןיִא טנַערּברַעֿפ רֶע טָאה שאב : ףרש

 רעייפ

 : ,רענַאל ץרעםוא  הנחמל ץוחמ
 בהלחנה יד .

 ןָעלהַאּפְעְּב טָאה טָאג יוו

 .ן'השמ : השמ תא

 ןֶעזָאלֲעג טָאה רֶע ןּוא .חי ברקיו .חי
 ןעגניירּב = וה

 ,רעֿפפָאצנַאג ןוֿפ רדיו םָעד  הָלעֲה ליא תא

 ןהיו ַענייז טימ ןרהַא ןּוא וינבו ןרהא וכמסיו

 טגעלעגֿפֹורַא ןעּבָאה
 דנעה ערָעייז םֶהיִדְי תא

 : ליִאָה שאר לע

 חשו שי
 .רָעדיוו םָעד ןופ ּפָאק ן'פיוא

 (םהיִא) טָאה ןַעמ ןוא .טי
 ,טָעטכַאלשעג

 טגנג טרפשעג טָאה השמ ןוא

 טולב סאד םִּדַה תֶא |

 רַאטלַא ץ/פיוא הָּבְזִמִה לַע
 .םּורַא :ביבס

 רָעדיוו םָעד ןּוא -כ ליֵאָה תאו .כ

 ףיוא ןעמינשוצ רֶע טָאה ויִחתִנְל חתנ
 רָעְקיטש ענייז

 ןעזָאלֲעג טָאה השמ ןּוא השמ רטקיו
 ןעֿפפמַאר

 ּפָאק םָער שארה תא

 רעקיטש יד ןּוא םיחתנה תאו
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 ;רֶדֵּפַה תֶאְו

 םִיִעְרַַּה תֶאְו

 םימב ץֵחָר

 השמ רטקיו

 ליאָה לָּכ תא
 החבומה
 אּוה הלע

 ַחחיִנ ַחיִרְל
 הֹוהיַל אּוה הָשֶא

 הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ
 | : השמ תא

 ברקיו .בכ

 ינשח ליאָה תֶא
 םיאלמה ליא

 וינבּו ןר הַא וכְמסִיו

 םֶהיְִי תֶא

 :ליאה שאר לע

 טחשיו .גכ
 ומדמ השמ חקיו

 ןתיו

 ןרָהַא ןזא ףונת לַע
 תמה

 - יש
 תיִנָמִיַה ודי

 ןקְּב לע
 : תיִנָמְיַה ולנר

 .רַעגניֿפ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,סטעֿפ סָאר ןּוא

 דייוועגניִא סָאד  ןּוא .אכ

 עינק יד ןּוא

 ןעשַאוװעגסיֹוא רֶע טָאה
 רַעסַאװ .ןיִא

 ןעזָאלֲעג טָאה השמ ןוא
 ןעֿפּפמַאד

 רָעדיװ ןעצנַאג םָעד

 ,רַאמלַא ן'פיוא

 סָאד זיא רַעֿפּפָאצנַאג א

 ,ךּורֲעג ןַעמהָענֲעגנַא םּוצ

 סָאד זיא רַעֿפּפָארעײֿפ א
 ,טָאנ רַאֿפ

 ןעלהָאֿפעּב טָאה טָאג יוו

 .ן'השמ

 .ישש

 ןָעואלעג טָאה רֶע ןוא .בכ
 ןערהיֿפּוצ

 ,רעדיוו ןָעטייווצ םָעד

 :לֶאפָעְּב ןופ רעדיוו םָעד
 ,גנוגיטכעמ

 ןהיז ענייז טימ ןרהַא ןּוא
 טגעלעגֿפֹורַא ןֶעּבָאה

 דנֲעה ַערֶעייז

 ,רָעדיװ םָעד ןופ ּפָאק ץֿפיֹוא

 (םהיִא) טָאה ןַעמ ןוא .גב
 ,טַעטכַאלשעג

 ןעמּונֲעג טָאה השמ ןּוא
 םּולּב ןייז ןוֿפ

 ((טרימשַעּב טָאה רֶע ןּוא

 ןוֿפ (?לעּפרָאנק םעד ףיֹוא
 ,רעיוא ןעטכער ס'ןרהַא

 (*ןעמיֹוד םָעד ףיֹוא ןּוא

 דנַאה רַעטכַער ןייז ןופ

 ןעמיוד םָעד ףיוא ןּוא

 סוֿפ רעטכַער ןייז ןופ

 הּבוִּמַה לַע

 : ןיִמּיה קוש תֶאְו |

 .דָחֶא קיקרו |

 ןמש סחל תַּלַחְו |

 .ח ,וצ ,ארקיו

 ןעזָאלעג טָאה רֶע ןּוא .דנ ברקיו .דכ
 ןערהיֿפּוצ

 ןהיז ם'|רהַא == ןרחא יִנְּב תֶא
 טרימשֶעג םָאה השמ ןּוא םדה ןמ השמ ןתיו
 טולּב םעד ןופ יע יד . : 26 סד

 לעּפרָאנק םָעד ףיוא ךונת לע

 רֶעיֹוא ןֶעטכַער רֶעייֵז ןופ תינמיה םנזא

 ןעמיוד םָעד ףיֹוא ןּוא ןהּב לעו

 דנַאה רָעטְכָעְר רֶעייז ןופ תינמיה םדי

 ןעמיוד םָעד ףיוא ןּוא ןהְּב לעו

 תינמיה םֶלגר
 תֶא הָׁשֹמ קרזיו

 םדה

 ,סוֿפ רֶעטכַער רֶעייֵז ןוֿפ

 טננערפשעג טָאה השמ ןּוא
 טולּב סָאד

 רַאטלַא ן'פיוא

 .םּורַא : ביִבָס

 ןֶעמּונֲעג טָאה רֶע ןּוא .הכ בלהה תֶאחקיו .הכ |
 סטָעֿפ סָאד

 היִלֲאָה תֶאְ לערײװ סָעד ןּוא

 בלחה לב תא

 ברכה לע רֶשֲ
 דֵבַּכַה תֶרֶתֹי תא

 תלְַּ יתש תֶאו

 ןהֵּבְלִח תא

 ,םטָעֿפ סָאר רָאג ןּוא

 ,דייוועגגיא םָעד ףיוא סָאװ

 ןוֿפ שיילפטיור סָאד ןּוא
 רֲעּבֲעַל ןיֿפיֹוא

 ןֶערעינ ייווצ יד ןּוא

 םטעֿפ ערָעייז ןּוא

 .לעקנעש ןעטבַער םָעד ןּוא

 תוצמה לֵּסִמּו .וכ

 הָוהייִנְפִל רֶׁשֲא
 הק
 תחא הצַמ תַּלַח

 יד טימ ּברָאק ןוֿפ ןּוא .ונ
 סנָעבּוק עטרֶעיוזעגנוא

 ,טָאג רָאֿפ סָאװ

 ןעמּונֲעג רֶע טָאה

 ןעכוק ןעמרֶעיוזעגנוא ןייֵא

 ,ןָעכּוק טיֹורּבלייֵא ןייֵא ןוא
 | תַחַא

 לָעכיק ןייֵא ןּוא

 טנַעלעגֿפױֹורַא טָאה רֶע ןּוא םיבלחה לע םשיו | |

 | -ןָעבָארג 65 .ןַעכּפעל רֶעיֹוא (5 .ןָעּבָעְגָעג (
 רעקיטשפמעפ יד ףיוא
 ןוא | :ןימיה קוש : ְו ןעמכער םעַד ףיֹוא

 .לַעקנעש 7 יו 2



 .דימלתהו הרומה תרות

 סֶעְלַא טָאה רֶע ןּוא ,זכ לכה תא ןתיו .זכ
 ןרהַא ןּוֿפ דנֲעה יד ףיוא ןרהא יפּכ לע (:טגעלעגֿפױֹורַא

 ןופ דנעה יד ףיֹוא ןוא וינב יפּכ לעו
 ןהיז ענייז כ

 טימרָעד טָאה רֶע ןּוא א הפונת םתא ףניו
 .טָאנ רָאֿפ : הָוהְי ינפל גנּונֲעווַעּב א טכַאמֲעג + 4 + רוח

 םתאהשמ חקיו .חכ

 םֶהיֵּפַּכ לָטַמ

 ןָעמּונָעג ייז מאה השמ ןוא .חכ

 דנֲעה ַערֲעייז (*ןופ

 ןֶעזָאלַעג טָאה רֶע ןּוא
 רַאמלָא ץֿפױא ןעֿפּפמַאר

 ראה : :רָעֿפּפָאצנַאג םָעד טימ
 ?בָעמלָאֿפַעּב א זיִא סָאר םה םיאלמ
 רָעֿפּפָאסגנּוגיט 9 ה
 ,ךורעג ןעמהָענַעגנַא םּוצ חחינ חיִרְל

 :הוהיל אּוה השא רֶעֿפּפָארַעײֿפ ַא זיא סָאר
 .טָאנ רָאֿפ 0
 השמ חיו .טכ

 הזחה תא

 טכַאמעג יז טימ טָאה רֶע ןּוא הָפּונְת והפיניו
 גנוגְעוועב א הוי ינפל

 אלמה .ליאמ

 מל הָיָה הָשֹמְ
 הוהי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ

 | :השמ תֶא

 טסורב יד

 .טָאג רָאֿפ

 ן'השמ רַאֿפ ןֶעווֲעג םָאד זיא
 ,לייט םּוצ

 ןעלהָאֿפעּב טָאה טָאג יוו

 .ןץהשמ

 .יעיבש

 .ןעמונָעג טָאה השמ ןוא .טכ

 . םגנּוגיטבעמלָאֿפַעּב םָעד ןוֿפ
 | רעדויוו

 השמ חקיו .ל

 הָחְׁשִּמַה ןָמּׁשִמ
 סה מו
 ַהֵבְִּכַה לע רֶׁשֲא
 ןרֵהַא לע זיו
 יָדְנְּב לע
 יָנָּב לע

 .ןֶעּבעגֶעג

 ןעמּונעג טָאה השמ ןּוא .ל

 לייַאּבלַאז סָאר

 טּולב םָעד ןופ ןּוא

 ,רַאמלַא ץֿפיֹוא סָאװ

 טגנַערּפשעג טָאה רֶע ןּוא
 - ןױהַא ףיוא

 םיִמִי תַעְבִׁש יִּ :

 ;םֶכְדִי תֶא אֵּלַמי |

 רעדיילק ענייז ףיוא

 ןהיז ענייז ףיֹוא ןּוא

 ףיֹוא ןופ (

 7 .ח ,וצ ,ארקיו

 וֿפ רעריילק יד ףיוא ןּוא ֹוּתִא וינב יִדנּב לע
 ,םהיִא טימ ןהיז ענייז

 ,ןרהַא טנילייהֲעג טָאה רֶע ןוא ןרחא תֶא שדקיו

 נב תֶא
 וינב תאו

 ענייז ןופ רָעריילק יד ןּוא ּתָאוינביִדְִּבתֶא
 .םהיִא טימ ןהיז

 = טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .אל

 רעדיילק ענייז

 ןהיז ענייז ןּוא

 השמ רַמאיו .אל

 ןרהא לֶא
 וינּב לָאז

 רֵׂשַּבַה תא לֵב

 דעומ לֶהֹא חַתַ

 ןרהַא ּוצ

 :ןהיז ענייז ּוצ ןּוא

 שיילפ םָאד טכָאק

 ?סטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םייב
 טלעצ |

 רהיא טלָאז ןעטרֶאד ןוא ותא ולכאת סשו
 ,ןעסֶע סע

 ,טיורב םָעד טימ ֶחֶּלַה תא

 ןופ ּברָאק ןיא זיִא סָאװ יִאלְמֲהלַמ ֶׁשֲא
 ,גנוגימכעמלָאֿפעּב

 ןעלהָאֿפָעּב בָאה ךיִא יוו ױזַא יתיוצ ראב

 :גידנעגָאז רמאל

 ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא וינבו ןרהא

 :ןסע סע על : ןהלְבאי |
 ענירּביִא סָאר ןוא .כל רֶתֹוּנַהְ .בל !

 ןופ ןּוא שיילפ םָעד ןוֿפ 3 רשבב
 טיורּב םָער +7
 ןענערּברַעֿפ רהיֵא טלָאז :ופרשת שאב
 .רַעיײֿפ ןיִא תו חד
 גנַאגנייַא םָעד ןוֿפ ןּוא .גל חַתַּפִמּו גל

 2-8 טלעצסטֿפיטש ןוֿפ דעומ לחא

 ןהָעגסיֹורַא טינ רהיִא טלָאז ואצת אל

 וע ןעבעי  םיִמָי תַעְבש
 טעו סע ןֶעוו ,גָאט םעד יב  תאלמ םוי דע |
 ןערֶעװ ליֿפ |
 סגנוניטכַעמלָאֿפעב ַערֶעייֵא םכיְֵּלִמ ימי

 ,גטמ
 געמ ןָעּבעיז םּורָאװ

 ;לָאֿפֲעּב ךייַא ןֶעמ טעו
 .ןַעגיטבעמ

 ןָאהמַעג טָאה ןַעמ יו ,דל
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 הֶּזַה םייַּב
 וצ ןָעלהָאֿפֲעּב טָאג טָאה תשעל הֹוהְי הֶּוִצ

 (' ןָאהט ,הרוסוו רפר
 .ךייַא ףיֹוא ןֶעּבֲעגרַעֿפ וצ םּוא = + םכיֵלֲע רֵּפַכְל

 גנַאגנייַא (םייּב) ןּוא .הל | לֶחֹא חַתְפּו .הל
 טלַעצסטֿפיטש ןוֿפ | דעומ

 ןעציז ןָעּביילּב רחיא טלָאז הָליֵלְו םֵמֹויּובְׁשִּת
 טכַאנ ןּוא גָאמ

 םיִמָי תַעְִׁש

 ,נָאט ןעזיד ןיִא

 ,געמ ןַעּבעיז

 (? ןעליֿפרֶע טלָאז רהיא ןּוא םתרמשו

 ,(?טסנעיד:סגנוטיה סָעטָאג הָוהי תרמשמ תא
 מינ טלָאז רהיֵא םּוא ותּומַת אלו

 ,ןעּברַאטש
 רימ זיא יֹוזַא םּורָאװ : ,יִתיִוִצ ןכ יכ

 .ןָערָאווְענ ו הא שטו

 ןהיז ענייז ןוא ןרהַא ןּוא ול) 1 הא עו .ול |
 ןָאהמַעג אז וינֵבּו

 םיִרָבְּדַה לָּכ תֶא
 הוהי הּוִצ רשא

 : השמ דִיּב

 ,ןַעכַאז עלא יד

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 .השמ ךרּוד

 .ג ,ח -- אכ ,ז והימרי :הרטפה

 .ט  ,יָניִמְׁש

 ןוא .א יהיו ..א
 ינימשה םֹויַּב
 /הָשמ ארק
 וינבל ןרהאל

 לא נו

 ןֶעווֲעג זיִא םָע

 גָאט ןָעטכַא ןיִא
 ןעֿפורעגּוצ השמ טָאה

 ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא

 ,לארשי ןוֿפ עטסָעטלֶע יד ןּוא

 טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ב רמאיו .ב

 ; ןרהַא ּוצ ןרהא לא

 ריד םהָענ הל חק

 דניר סעגנוי א רקּב ןב לע

 רָעֿפּפָאדניז א ףיוא תאָטַחְל

 2רעפ (= .ןעמיה (65 | .גָעמ ןעבעיז עלא (
 .גנוטיה ,גנּונדרָא

 ,ינימש ,וצ ,ארקיו

 .הָלעְל ליאו

 םֶמיִמְּת

 ;הָוהְייֵנפִל ברקה
 לארשי יִנָּב לאו .ג
 רמאל רֵּבַדְּת
 .םיִזעריִעָש וחק

 .מ ,ה

 ַא ףיוא רָעדיװ ַא ןּוא
 ,רָעֿפּפָאצנַאג \

 | ,רָעלהָעֿפ ןהָא
 .טָאג רָאֿפ (ייז) גניירּב ןּוא

 לָארשי רֶעדניק יד ּוצ ןּוא .ג

 =  ביֹוַא ןערער ּוטסלָאו

 קָאּבנַעגעיצ א טמהָענ

 רעֿפּפָאדניז ַא ףיֹוא תאֵּטַחְל

 סּפעש א ןּוא בלאק ַא ןּוא שבכו לו

 ,עגירהַעינויא הנש ינב

 ,רָעלהָעֿפ ןהֶא םמיִמְּת
 ,רָעֿפּפָאצנַאג ַא ףיֹוא : הלעל

 רָעדיוו ₪ ןּוא סּכָא'נַא ןּוא .ד ליאְו רושו .

 רַעֿפּפָאסנערעירֿפ ףיוא סיִמְלַשל

 ,טָאג רָאֿפ ןעטכַאלש וצ םוא הָוהי יִנְפִל חבל

 ,רָעֿפּפָאזייּפש ַא ןּוא החנמו

 ;לייֵא ןיִא טשימרָעּפ ןמשב הָלּולְּב

 טנייה ןֶעד םויה יִּכ

 ןַעזיוװַעּב טָאג ךיז טָאה הֶאַרְנ הָוהְי

 | .:ךייַא ּוצ ;םֶכיֵלֲא |

 (-טכַארּבֶעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ה וחקיו .ה |

 טָאה השמ סָאװ ,סָאד השמ הָוצְרשא תא
 ,ןֶעלהָאֿפָעּב

 הָדעָ לָּכ וב

 השמ רמאיו .ו

 ,טלעצסטֿפיטש םָער רָאֿפ דעומ לֹא נפ לא
 זיא עדניימַעג עצנַאג יד ןּוא

 ,ןעגנַאנעג וצ טנהָאנ
 טלעטשעג ךיז ןֶעּבָאה ייז ןּוא

 .טָאג ראפ
 :טנָאזעג טָאה השמ ןּוא ו

 ,סָאד

 : הָהְי ינּפל ודמעיו

 רבדה הז

 הָוהְי הָוצ .רֶׁשֲא

 ושעת

 ,ןָעְלהַאפְעְּב טָאה טָאג סָאװ

 ,ןָאהמ רהיִא טלָאז

 ןיִא .הניכש יד ןעהּור טזָאלַעג טָאה רֶע (
 .ןֶעמּונֲעג 6" .ןּכשמ



 םֶכיִלֲא אֵרָיְו
 :הָוהְי דובב
 השמ רמאיו 1

 ןרהא לֶא

 הבמה לא ₪

 ךתאטה תא השעו

 = תל תֶא
 ףדעב רפכו
 םִעה דַעבּו

 ןּבְרַק תֶא הֵׂשֲעַו

 ה
 םדעב רֵּפַכְו
 ! הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ

 הַא ברקיו .ח

 ַחּבְִּמַה לֶא

 תאַּטַחַה לֶגֶע תֶא
 : ןל רשא

 | ןרהא
 ּדַה תֶא
 ויִלא

 לבמיו

 הדב בע
 יו
 הבמה תונרק לע

 קצָי םֶּדִה תֶאְו
 :חבומה דוסי לא

 בֶלֶחַה תֶאְו י
 .ןֶעּבֶעגעג ('

 .דימלתהו הרומה תרות

 ךיז טַעְוו ךייַא ּוצ ןּוא
 ןעזייוועב

 .טייקבילרעה סָעטָאג

 טגָאזעג טָאה השמ ןוא ה

 :ןרהַא ּוצ

 רַאטלַא םּוצ ּוצ טערמ

 רעֿפּפָאדניז ןייד ךאמ ןּוא

 רַעֿפּפָאצנַאג ןייד ןּוא

 ריד רַאֿפ ּבעיגרעֿפ ןּוא

 .קלָאֿפ סָאד רַאֿפ ןוא

 רֶעֿפּפָא םָאד ךאמ ןּוא
 קלָאֿפ ןיֿפ

 , יוז רַאֿפ ּבעיגרָעֿפ ןּוא

 .ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יוו

 ןעמָארמַענּוצ טָאה ןרהַא ןּוא ,ח

 רַאטלַא םּוצ

 טעטכַאלשַעג טָאה רֶע ןוא

 ,ּבלַאק:רָעֿפּפָאדניז סָאד

 םהיִא רַאֿפ ןעווֲעג זיא סָאװ

 רעדניק ס'רהַא ןּוא .ט
 טכַארּבַעג ןֶעּבָאה

 טּולּב סָאד

 ,םהיִא ּוצ

 טקנּוטעגנייא טָאה רֶע ןּוא

 טּולּב סָאד ןיִא רָעגניֿפ ןייז

 (!טרימשָעּב ו סֶע .טָאה רָע ןּוא

 םָעד ןּוֿפ רֶענרֶעה יד ףיוא
 רַאמלַא

 .טּולּב (ענירּביִא) סָאד ןּוא
 ןעסָאנעגסיֹוא רֶע טָאה

 .רַאטלַא םָעד ןוֿפ דנּורג םייּב

 םטעפ סָאד ןּוא .י

 תא טחשלו .בו |

 .מ ,ינימש ,ארקיו

 תיִלְּבַה תֶאְ
 ֶרֶתיַה תֶאְ
 ֶַָּה ןֵמ
 תאָּטַַה מ
 ָחּבּוִמַ ריִטְקַה
 הָוהי ה רֲֶׁאַ
 | :השמ תא

 רשבה תֶאְו .אי

 רָעָה תֶאו
 ׁשֵאָב ףרָש
 {הָנְחַּמִל ץּוחְמ

 ןערעינ יד ןוא

 שיילפטיור סָאד ןּוא

 ,רָטְּבָטל ןֿפיֹוא ןופ

 ,רעֿפּפָאדניז םָעד ןוֿפ

 ןֿפיֹוא טֿפּפמַאדֲעג רֶע טָאה
 ,רַאטלַא

 ןֶעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג יוו

 .ן'השמ

 שיילפ סָאד ןוא .אי

 לע סָאד ןּוא

 רָעיײֿפ ןיִא טנַערּברַעֿפ רֶע טָאה

 .רַעגַאל ןרֶעסיֹוא

 עמבַאלשעג טָאה רֶע ןּוא .בי |
 , רַעֿפּפָאצנַאג םָאד | הלעה

 ןַעּבָאה ןהיז ם'ןרהַא ןוא | ר הא ינב ואָצמיו
 טגנַאלרעד םהיא | ןילא

 טולב סֶאה 7 םָּדֲה תא

 הּבזַמַה לעוהקרזיו
 : ביבס

 הלעה תֶאְו .גי

 יָלֵא ּואיִצְמִה

 טגנערפשעג סֶע טָאה רֶע ןּוא

 רַאטלַא ן'פיוא
 .םּורַא

 רַעֿפּפָאצנַאג סָאד ןּוא .גי

 טגנַאלרעד םהיִא ייז ןַעּבָאה

 ו היִחְתנְל
 + ןא ד ;י

 טֿפפמַארָעג טָאה רֶע ןוא :חְּבזמה לע רמי
 .רַאמלַא ן'פיוא

 ןעשַאװעגסיֹואטָאה רֶע ןּוא .די
 דייווָעגניא יד

 ,רעקימשעינק יד ןּוא

 . ןח

 םיערכַה ת תא
 יגצ ל;

 טֿפּפמַאדעג טָאה רֶע ןוא הָלעָה לע רט
 רָעֿפּפָאצנַאג םעַד טימ

 .רַאמלַא ץֿפיֹוא : : הָחַּבְזִּמַה

 טכַארּבעג טָאה רֶע ןּוא .וט ברקיו .וט

 רֶעֿפּפָא סָאד | םעה ןבְרְק תא + קלָאֿפ ןוֿפ

 .רעקימש ערהיַא :צ 5



 80 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעמּונֲעג טָאה רֶע ןוא ורקיו

 ,קָאּב:רָעֿפּפָאדניז םָעד תאטחה רעש תא

 ,קלָאֿפ ץ'רַאֿפ זיִא רֶעבלְעו םָעל רֶׁשֲא

 םהיֵא טָאה רֶע ןּוא והמחשיו
 ,טעטכַאלשענ יי 1 יד
 טכַארּבעג םהיִא טָאה רֶע ןּוא והאטחיו
 , רַעֿפּפָאדניז סלַא < א
 .(!ןעטשרֶע םָעד יוו , ןוׁשאֹרַּכ

 .וט 3 .וט

 טכַאמָעג סֶע טָאה רֶע ןּוא
 וש נדה

 .ינש

 ןּוא וי יו

 החמה תא

 הממ ופב אֵּלַמי

 רַעֿפּפָאזייּפש סָאד

 ןֶעמּונֲעג טָאה רֶע ןּוא

 טֿפּפמַאדעג טָאה רֶע ןּוא

 2נָעגרָאמ םָעד רֶעסיֹוא :רקסה תלעדבלב
 .רַעֿפּפָאצנַאג 1 וו
 טעטכַאלשַעג טָאה רע ןּוא חי! תא םחשיו .חי

 סּכָא טֶעד רֹוׁשֹה
 ,רֲעריװ סעד ןּוא ליאה תאו

 ,רַעֿפּפָאסנַעדעירֿפ סָאה  םיִמָלְּׁשַה חַבְז

 סָאד רַאֿפ ןְעווֲעג זיא סָאװ םעל ׁשֲ
 ,קלָאֿפ . א 4 רב

 ןֶעּבָאה ןהיז סןרהַא ןּוא | | 5 'ִנְ ואְצמַַו
 !םּדה תא טּולּב סָאד טגנַאלרעד

 , םהיֵא = ויִלֵא

 טגנַערּפשעג טָאה רֶע ןוא הבזמה לע והקרזיו
 רַאטלַא ץפיוא 000000 דחויד 7 ואש
 .םּורַא ,ביִבָס

 רעקיטשטעֿפ יד ןּוא .טי םיִבְלֲחַה תֶאְו .םי

 םּכֶא םָעד ןוֿפ רושה ןמ
 אש ,רָעדיװ םָעד ןופ ןּוא ליאה ןמּ
 לָעדיײװ םָעד .הילאה

 הסכמהו סָאװ (סטעֿפ סָאד) ןּוא
 ,(ערייוועגניִא יד) טקֲערֶעּב ראד

 .ּבלַאק סָאד יװ (1

 . טכַארּבעג טָאה רֶע ןּוא
 : / רַעֿפּפָאצנַאג סָאד |

 תוזחה תֶאְו .אכ |
 | : .זיִא ץֵעזֲעג סָאד יװ |

| 
| 

 . טכארבעג טָאה רֶע

 = ,רַאטלַא ץֿפיֹוא

 ,ינימש ,ארקיו

 תיִלְּכַהְ
 :דָבְבַ תר
 ומישיו כ

 םיִבֲָחַה תֶא
 תֹווַחַה לַע |

 םיבלחה רטקיו
 : החּבומה

 ןימיה קוש תֶאְ

 ןערעינ יד יד ןוא

 ןופ שיילפטיור סָאד ןּוא
 .רָעַּבְעַל ן'ֿפיֹוא

 טנַעלַעגֿפֹורַא ןעּבָאה ייז ןוא .ב

 רעקיטשמעֿפ יד

 ,ןעטסּורּב יד ףיוא

 טפפמַאדעג טָאה רֶע ןּוא
 רעקיטשטעֿפ יד

 . רַאטלַא ץֿפיֹוא

 ןַעטסורּב יד םימ ןּוא .אכ

 לַעקנַעש ןעטכער םָעד ןּוא

 א טכַאמָעג ןרהא טָאה | דפונת ןרהא ףיִנֲה
 הָוהי ינפל |
 - הַא טָאה השמ יוו :השמ הֶוצ רֶׁשאַּכ |

 רַָא אַ ב | | ןופרער דנַאה עלּופַא |
 'ק וידי ודי תא
 םָעָה לא
 םכרבי

 .חתל קהה

 תאטחה תשעמ

 לה
 :סיִמְלשַהְ
 השמ אביו .גכ

 ְאֵחֵרן 
 דעומ לֶהֹא לא

 ואי

 טָאנ ראפ גְנּוגָעוועב

 :פיוא םָאה ןרהַא ןוא ,בכ
 ןַעּביֹוהַעג

 וי = דנֲעה ַענייז

 קלָאֿפ סָאר ןַענעג

 .טשנַעּבַעג ייז טָאה רֶע ןּוא

 ?רעטנּורַא זיא רֶע ןּוא
 ןעגנַאגעג

 סָאד (!ןַעכַאמ ץ'בָאנ
 רעֿפּפָאדניז

 רַעֿפּפָאצנַאג םָאד ןּוא

 .רעֿפּפָאסנערעירֿפ יד ןּוא

 ןַענֶעז ןרהַא ןוא השמ .גנ |
 ןעמּוקֲעגניײרַא

 ,(?טלָעצסטֿפיטש ןיִא

 ןֶענַעז יז זַא ןוא
 , ןעגנַאגעגסױרַא

 סָאד טשנֶעּבעג ייז ןָעּבָאה םעה תא וכרביו
 ,קלָאֿפ

 טייקכילרָעה סָעטָאג ןוא הוהי דובכ ארו

 :םַעַה לָּ לא

 שא אצתו .דכ

 .ןַעכַאמ ןופ (1

 ןעזיווַעּב ךיז טָאה
 .קלָאֿפ ןעצנַאג םּוצ

 .ישילש

 ?סיֹורַא זוא םִע ןּוא .דנ
 רֶעײֿפ א ןעגנַאגעג

 .טָאג ןָעמַעֹּב (



 .דימלתהו הרומה תרות

 הָוהי יִנְפְלִמ
 חּבזמה לע לֵכאֹּתַו
 הָלְעַה תא

 םיִבָלֲחַה תֶאְו
 קלָאֿפ ץצנַאג סָאד זַא וא | םעה לָּכ אריו
 ,ןהָעזרֲעד טָאה צצ + 0 גהה

 ןעגנּוזעג יז ןעּבָאה ונריו

 ןעלַאֿפעג ןענש יז ןוא :םהינפ לע לפיו
 .רעטכיזעג ַערֶעייז ףיֹוא טי 4

 ֹף

+ 

 טָאג רָאֿפ ןוֿפ

 ץֿפיוא טרהעצרעֿפ טָאה ןּוא
 רַאמלַא \

 רעֿפּפָאצנַאג סָאד

 .רעקיטשמעֿפ יד ןּוא

 ןרהא יב ּוחְקיו .א
 אּוהיִבַאַו בד

 ֹתָּתְחַמ שיא
 שא ןֶהָב ּונָת

 בדנ ,ןהיז ס'ןרהַא ןּוא .א
 ,ןעמּונעג ןַעּבָאה ,אּוהיבַא ןוא

 , ןַאֿפשַא ןייז רֶעדֶעי

 טגעלַעגנירַא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,רַעײֿפ יוז ןיא יל ניו

 טנעלַעג ףיֹורֲעד אהייא היִלָע ּומיִשָיַ
 ,קרָעװכיֹור תרטק
 ג:

 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז ןוא הֹוהְי ינפל ובירקיו
 טָאג רָאֿפ = | + : י:; . ₪ 77

 הר ׁשֶא ,רַעיײֿפ סערמערֿפ א
 :םתא הָּוצ אלרשא

 שָא אָצַתַו .ב
 הָוהִי יִנָפְלִמ
 םתוא לכאתו

 :הָהְ נפל ומי
 השמ רמאיו כ

 | הא לֶא
 רֵּבְּד רשא אּוה

 חח = |
 שש:

 טינ יז טָאה רֶע סָאװ
 .ןעלהָאֿפֶעּב

 ?סיֹורַא זיא סֶע ןּוא .ב
 רָעיײֿפ א ןעגנַאגַעג <

 טָאג רָאֿפ ןוֿפ

 , טרהעצרעֿפ יז טָאה ןּוא

 ןֶעּברָאטשעג ןֶענֶעו ייז ןּוא
 .טָאג ראפ

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא ג
 : ןרהַא ּוצ

 טָאה טָאנ סָאװ ,זיִא סָאד |
 טרֶערֲעג

 רמאל

 שֶרקֶא יֵבֹרְקִּ
 םעה לכ ינפ לעו

 דא ==
 :ןרֲהַא םדיו

 :גידנַעגָאז

 (!ץטנהָאנ עניימ ךרּוד זַא
 ,ןערעוו טגילייהעג ךיא לָעוו

 קלָאֿפ ןֶעצנַאג ןרַאֿפ ךיִא לע
 .ןערֶעוו טכילרעהרעֿפ

 ליטש זיִא ןרהא ןּוא
 .(3 ןֶעּבילּבעג

 .טרֶעיֹורטַעג טינ טָאה רֶע (= .םינהכ יד (?

 לֶאיִזע ינב

 / 21 .י ,מ ,ינימש ,ארקיו

 ןעֿפורעגּוצ טָאה השמ ןוא .ה = השמ ארקיו .ד

 לָאשימ לֵאַׁשיִמ לא

 ןפצלא ןא | ןֵפָצְלֶא לֶאְו
 ,לָאױע ןופ ןהיז יד

 ןרהא רד
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 ,לַעקנָא ס'ןרהַא

 :טגָאעג ייז טָאה רֶע וא  םֶהָלֲא רֶמאַֹּ

 ,וצ טערמ וברק

 רֶעדירּבַערֶעייַאסיֹורַאטנָארמ םכיחא תא ואש

 שרקה יִנָּפ תֶאֵמ
 :הנחמל ץוחמ לֶא
 ּובְרְקִיו ה

 .םוטגילייה םעד ןוֿפ

 .רָעְגַאל םָעד רֲעסיֹוא
 ןעטָארטעגּוצ ןֶענעז ייז ןּוא .ה
 ?עגסיֹורַא ײז ןעּבָאה ויֶז ןוא

 רעדמעה ערעייז ןיא ןֶעגָארט
 , רָעגַאל םָעד רעסיֹוא

 תנא
 הָנֲַּמַל ץּוחְמ לֶא
 ;הָׁשֹמרֵּבּד רֲֶׁאַּכ
 השמ רמאיו :

 ןרהא לֶא

 .טרֶערעג טָאה השמ יוו

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא -ו

 ןרהַא ּוצ

 רזעלא ּוצ ןּוא זָאל

 רמתיא ּוצ ןּוא רֵמָתיִאְלּו

 :ןהיז ַענייז ינְּב

 פק ערי םֶכיִשאְר
 דליוו ןָעזַאל טינ רהיֵא טלָאז וערפת לא

 (' ןעסּכַאװרַעֿפ 4 0
 2 2 ֹי :

 רעדיילק ערָעייא ןוא| = אל םֶכיֵדְנִבּו
 (?מינ טנערטוצ | ומרפת

 טינ טלָאז רהיא סָאד םּוא |
 ןַעּברַאמש

 עדניימָעג עצנַאג יד ףיוא ןּוא

 ותמַת אלו

 ָרֵעָה לָּב לת
 ,ןענרָאצ (םינ) רֶע לָאז ףצקי = . וצירי

 רעדירּב ערָעייַא ןּוא םכיחאו

 לָארשי ויֹוה עצנַאג סָאד | לֶאְרָשי תיֵּב לָּב

 -- םרפ (? .גנּוגררָא םָעד טינ טרעטשוצ ('
 .גרַעּבנייטש פ"ע ,ןֶענֲערטּוצ
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 טנערּברֶעֿפ טָאה טָאג םָאװ :הוהי ףרש רשא

 = חַתַּפַמּו 3
 דָעֹומ לֶהֹא

 ואצִת אל

 ,דנַארּב םָעד ןָעייווְעּב ןעלָאז הפרשה תֶא וּכְבִי

 גנַאגנייַא ןוֿפ ןוא יז

 טלָעצסטֿפיטש ןוֿפ

 , ןהָענסיֹורַא טינ רהיֵא טלָאז

 טינ טלָאז רהיֵא טימַאד ותמת ןפ
 ,ןעבראטש 0 מד 'צ
 ₪ |  תחשמ ןמש יּכ
 טָאגןוֿפ לייִאְּבְלַאּוסָארּורָאו |( הוה "חד

 | הָוהְי |
 .ךייַא ףיֹוא זיא םכילע

 יוו ןָאהטָעג ןָעּבָאה ייז ןוא :השמרבְדכושעיו
 .(' טנָאזעג טָאה השמ 0%

 טדערָעג טָאה טָאג ןּוא .ח הָוהְי רֵּבַדיַו .ח

 ןרהַא ּוצ ןרהא לא

 :ֹוזַא : רמאל

 קנַארטַעגַעקרַאטש ןּוא ןייוו .ט רכשו ןיי .מ

 ,ןעקנירט טינ וטסלָאז תשת לא

 ,ריד םימ ןהיז ענייד ןוא ּוד ךתא ףינבו התא שווה נא וד דא יורי :

 ןײרַא טהֲעג רהיא ןָעוו םכאבּב

 ,טלַעצסטֿפיטש סָאד ןיִא | דעומ לֶהֹא לא

 ותמַת אלו

 סלוע תקח

 :םֶכיִתְרדְ

 לִּדְבַהְּו .י
 שרק יב
 לחה ןיִב
 אָמטה ןיבו
 : רוהטַה ןיִב
 תרֹוהְלּ אי

 לאְרשי ינּב תא

 םיקחה לב תא

 ןעּברַאמש טינ טלָאז רהיאםּוא

 ץעזעגסעגיּבייַא נַא(זיִאסָאד)

 .רֲעטכַעלשֶעג ַץרֶעייֵא רַאֿפ

 (ןענעק טלָאז ר
 ןעריישרעטנוא

 ןעגילייה םָעד ןעשיווצ

 רהיֵא) םּוא .י

 2פינ םָעד ןעשיווצ ןּוא
 ,ןַעגילייה

 םעניירנּוא םָעד ןעשיווצ ןּוא

 .םַענייר םָעד ןעשיווצ ןּוא

 ןענרַעל ּוצ

 לָארשי רֶעדניק יד

 ןוא .אי

 ,ןֶעצעזעג עלא יד

 .טרָאװ ס'השמ יוו (}

 .דימלתהו הרומה תרות

| 

 | ן

 ענייד ןוא וד .ָךיִתֹנְבּ כוח |
 תא | |

 .י ,ינימש ,ארקיו

 יז טָאה טָאג סאו | 175 בד רׁשֲא
 (+ ןעלהָאֿפעּב < | ם םֶהילֲא

 .ץהשמ ךוד :הָׂשֹמ דִַּב

 .יעיבר

 | טדָערעג טָאה השמ ןּוא בי  השמ רֹּבַדיַו .בי

 ןרהַא ּוצ ןרהא לא

 רזעלא ּוצ ןּוא רָזֲעְלֶא לֶאְו

 רמתיִא ּוצ ןּוא רמתיא לא

 יִרָתֹוַּה וי
 הָחַנְּכַה תֶא ּוחק

 הַנוֹתָרֶת  -

 הוה יִׁשֲאַמ
 תוצמ הולכֶאְ

 חּבוְּמה לא

 םישָדְמ שרק יב
 : אוה

 יז טסֶע ןּוא גי הָתֹא םֵּתְלַכֲאַו .גי

 שודק םוקַּב

 רָעממיטשעב א זיא יז םּורָאװ | ףינב קחו ףקח יב
 ןהיז ענייד ןוא ריד רַאֿפ לייט | אוה

 ןופ הָוהי ישאמ

 ,יִתֹוצ ןֵכ יִּכ

 הזח תאו .די

 הפּונתה

 :בָעה ןוֿפ לָעקנְעש םִעד ןּוא הָמֹורְּתַ קֹוׁש תאו
 רַעֿפּפָא

 לא

 ענֲעּבעילּבעגרַעּביִא ענייז
 :ןהיז

 ,החנמ יד טמהָענ

 ןעּבעילּבעגרעּביא זיא עבלַעו

 ,רָעֿפּפָארָעײֿפ םטָאנ ןופ

 עמרֶעיֹוזעגנּוא יז טסֶע ןוא
 ןֶעכּוק

 ,רַאטלַא םַער ןַעּבַענ

 .גילייה ץנַאג זיִא יז םּורָאװ

 ,טרָא ןַעגילייה א ןיִא

 , רַעֿפּפָארעיײֿפ םָעמָאנ

 ןעלהָאֿפֲעּב רימ זיִא יֹוזַא ןֶעד
 .ןֶערָאװעג

 ןופ טסּורּב יד ןּוא .די |
 רֶעֿפּפָא-סגנּוגָעוַעּב

 / ןעסֶע רהיֵא טלָאז

 טרָא םָענייר א ןיא

 ענייד ןּוא ןהיז
 רֶעטכֶעט

 -0 ,ריד טימ

 .טרֲערעג (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 \ לייט רעטמיטשעב םלא ןֶעד ְךינּב | קחו קח יכ

 ןהיז ענייד רַאֿפ ןוא ריד 0

 ןַעּבַעגַעגּבָא יז ןַענַעז ונרנ
 ןערָאװעג

 - רַעֿפּפָא;סנַערעירֿפ יד ןופ ימלש יִחְבזמ

 .לָארשי רָעדניק יד ןיֿפ לֵאָרׂשִי נב

 ?ּבָעה ןּוֿפ לעקנעש םָעד .וט המּורתה כוש .וט
 רֶעֿפּפָא = |

 ןוֿפ טסּורּב יד ןּוא הפּונתה הזחו
 רָטפפָאסגנָּעוועב

 םיִבָלֲחַה יִׁשא לַע
 - אַ
 הַפּונְּת ףיִנָהְל

 הוי נפל
 הל הָיָה
 קא ב
 רעממיטשַעּב רֶעגיּבייֵא םלַא םלוע חל

 יי טָאה טָאג יוו ;הָוהְי הוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ןוֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ יד טימ
 רעקיטשמעֿפ יד

 ןעגניירּב יז ןעלָאז

 גנּונֲעװֲעּב א ןַעבַאמ ּוצ םּוא

 | ,טָאג רָאֿפ

 ריד רַאֿפ ןייז טָעוװ סָאד ןּוא

 ריד םימ ןהיז ענייד רַאֿפ ןוא

 .ישימח

 ריעש תאו .זמ

 תאֵּטַחַה == =
 השמ שרד שרד

 קָאְברָעּפפָאדניז םֶעַד ןּוא .וט

 ןוא טכּוזעג השמ טָאה
 ,מכּוזטג |

 טנַערּברעֿפ זיִא רֶע רונ ףרש הנהו
 ;ןַערָאװַעג 6 חוו
 טנרָאצַעג טָאה רֶע ןּוא ףצקיו

 רזעלא ףיֹוא רזעלא לע

 ,רמתיִא ףיוא ןּוא רמתיא לו

 ענֶעּבעילּבעגרַעּביא ס'ןרהַא םירתונה ןרהא יַנּב
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 1 :גידנעגָאז : רמאל

 טינ רהיא טָאה םּורָאוו .יי םתלכאאלעודמ .זי
 עס | 2 |

 רעֿפּפָאדניז סָאד תאטחה תא

 ׁשֶרֹּקַה םֹוקְמִּב

 שר ׁשֶלקיִ
 אוה

 ,טרָא ןעגילייה םָעד ןיִא

 ,גילייה ץנַאג זיִא סע ןֶעד

| 

 28 .אי ,י ,ינימש ,ארקיו

 כָל הנ הא
 תאשְל

 הדעה -ןוע תֶא

 םֶהיֵלֲע רב
 ;הָוהְי נפל
 מינ ךָאד זיִא ולב ןייז .ח | אֵבֹוה אל ןֶה .חי

 ערי טכַארּבעגנירַא = | המד תֶא

 םּוהטגילייה סָאד ןיא הָמיִנּפ שדקַה לא
 ;גינייווֲעניִא

 ןעסְע טזּומַעג סע טָאה רהיא התא ולכאת לוכא

 שָרְקּב
 : יתיוצ רֶׁשֲאַּכ

 ןרַהַא רבו .שי

 .ךייא רֶע טָאה סָאד ןּוא

 ,ןֶעּבֶעגעג
 (ךיז ףיוא) ןַעגָארט ּוצ םּוא

 ,עדניימֲעג רֶעד ןופ דלּוש יד

 ןַעּבעגרַעֿפ ּוצ ייז םּוא

 .טָאנ רָאֿפ

 ,םּוהטגילייה ןיא

 .ןַעלהָאֿפַעּב ּבָאה ךיִא יוו

 טרָערַעג טָאה ןרהַא ןּוא .טי

 :השמ ּוצ השמ לא

 טנייה ,הָעֹז םויה ןה

 רֶעייֵז טבַארּבֲעג ייז אה תֶא ּובירקה
 רַעֿפּפָאדניז םתאטח

 רָעפפָאצנַאג רֶעייז ןוא םתלע תֶאְו

 ,טָאג רָאֿפ הוהי ינפל

 יתא הָנאֶרְקִּתַו
 הָלאּ

 טנייה טלָאװ ךיִא ןַעוו ןוא תאַּטַח יתְלְבָא
 ,רעֿפּפָאדניז ןָעְסֶעגע םויה

 (+ ןֶעלֲעֿפֶעג םִע טלָאװ :הוחייניעּב בטייה
 ?טָאג ןְעווֲעג

 הֶשֹמ עַמְׁשִיַו .ב

 ןעֿפָארטַעג טָאה רימ ןּוא
 ,(קילגמוא) ַאזַא

 סָאד טָאה השמ ןּוא .כ
 ,טרָעהָעגסיֹוא

 ןעלעֿפעג סָאד זיִא םהיַא ןוא | :ויניעּב בטייו
 .ןערָאװעג 0/0

 ,אי .ישש

 םרָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .א הוחי רֵּבַדיַו .א

 השמ ּוצ השמ לא

 ,ןרהַא ּוצ ןּוא ןרָהַא לא

 :ייז גידנַענָאז : םהלא רמאל

 .ןָעגיוא ענייז ןיא ןָעווענ םּוג (!
 5 אה



 .דימלתהו הרומה תרות 24

 טרער .ב ורּבִּד .ב
 ה לארשי ינּב לא

 היחה תאז

 ולכאת רֶׁשֲא

 הַמָהְבַה לב
 ץֶרָאָהלַ שא
 הסר תר
 ןענעז ןעיולק יר א) עסש תעסשו

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 :םָעדנַעגלָאֿפ

 ,(!ךַאז עגידַעּבעל יד זיא סָאד

 ןֶעסֶע טגעמ רהיֵא סָאװ

 ,היֿפ יד רָאנ ןופ

 ;דרָע רעד ףיוא זיא סָאװ

 ןעיולק טָאה סָאװ ,עדעי ג

 ,ןעטלָאּפשעגכרּור חסרּפ
 (? טייקרעדיוװ סָאװ (ןּוא) | הרג תלעמ
 ,היֿפ םָעד רעטנּוא הֵמָהַַּּ

 :ּולכאת התא

 רהיא טלָאז ןעזיד רונ 5 הז תא ףא .ד
 ,ןֶעסֶע טינ ולכאת

 ןֶעייקרעדיװ סָאװ יד וֿפ  הרָנַה ילעממ

 .ןַעסֶע רהיא טנַעמ עיר

 ,לַעמַאק סָאד : | א

 רּונ טייקרעדיוו סֶע ןַעד אּוה הרג הלעמ יִּכ

 נא הָמְרּפ
 םירפמ

 .ָךייַא רַאֿפ סָע זיא ןיירנּוא ;םֶכָל אּוה אמט

 פשה תֶאְו ה
 רּונ םייקרעדיוו סֶע ןֶעד אּוה הרג הלעמ יכ

97 = 

. 

 ןעיולק עטלייהטעג ןייקרֶעּבָא םירפי אל הסרפו
 -- םינ סֶע טָאה טי דגה
 .ךייא ראפ םִע זיא ןיירנּוא ;םֵכָל אוה אמט

 ,וָאה םָעֹד ןוא ו תַבַנרֲאָה תֶאְו 2

 רּונ טייקרעדיוו רֶע ןעד אוה הרג תַלֲעַמ יכ

 ןיולק עטלייהמעג ןייק רֶעּבָא
 -- טינ םָע טָאה

 ,ןעכנינַאק סָאד ןּוא .ה

 ,היֿפ;ררֶע :ךַאז עגידעּבַעל א רּונ טסייה -- היח (1
 טגניירּב (5 .םריווֲעג ןוא ןעלגיופ ,ןעריהטלרעסַאװ
 .ןמיס ןייֵא רּונ .ה .ד (* .ָעטייֵקַעג סָאד ףיֹוא

 .אי ,ינימש ,ארקיו

 ןייק טינ טָאה רֶע רֶעּבָא המירפה אל חסרפו
 -- ןעיולק עטלייהטעג דיני ד נח
 .ךייא רַאֿפ רֶע זיִא ןיירנוא :םכָל אוה האמט

 ו רמה תֶאְו 2
 הָסְפ סיִרְפַמ יִּ

 אה ===
 ָמְרּפעַמׁש עשו
 רֶגי אל הָרָג אּוהְו

 :םכל אוה אמט
 םרשבמ .ח

 ולכאת אל

 םֶתָלְבנְב
 | גַת אל
 ;םֶכָל םֵה םיאמט

 ןֶעסֶע רהיא טנָאק סָאד .ט ולכאת הז תא .ט

 יִא זיִא סָאװ ,פלא ןיֿפ םִיַמַּב רשא לֹּכמ
 :רעסַאװ 7 + א
 = טָאה סָאװ ,רעדְעְי ול רשא לכ

 ,ןעפוש ןּוא ןרעדעפסולפ תשקשקו .ריפנמ

 ,רָעסַאװ ןיִא םימּ
 ןיא ןּוא ןֶערֶעֶעמ יד ןיא = םילחנבו םיִּמיַּב
 ,ןעבייט יר ו וו
 .ןעסֶע רהיא טנַעמ עיד | זּולכאת םֶתֹא

 ול ןיא רֶׁשֲא לכו .י

 תעשו רי
 םיִלַחָּּבְו ימי
 סימה ץֶרֶׁש למ
 הָיִחַה שפנ לֹּכִמּ

 םִיַמַּב רֶׁשֲא
 !םֶכָל םֵה ץֶקָׁש

 ,ןייווש סָאד ןּוא

 ןעיולק רּונ טָאה סֶע ןֶעד

 ךיֹוא ןַענַעז ןֶעיֹולְק יד ןּוא
 ,ןעמלָאּפשַעגברּוד

 טינ טייקרעדיװ סֶע רֶעּבֶא

 .ךייַא רַאֿפ םָע זיִא ןיירנוא

 שיילפ רֶעייז ןּוֿפ ,ח

 ןֶעסֶע טינ רהיֵא טלָאז

 עכייל רֶעייז ןָא ןוא

 -- ןערהירנָא טינ רהיֵא טלָאז

 .ךייַא רַאֿפ ייז ןֶענֲעז ןיירנוא

 טינ טָאה סָאװ רֶערֶעי ןוא יי

 ןעּפוש ןּוא ןרערַעֿפסּולֿפ ןייק

 ,ןעביימ יד \ ןיא ןּוא ןעְרעְעמ יד ןיא

 ('עדנעבירקלרעסַאוו עלא ןופ

 ןעכַאז גידעבְעל לא ווֿפ ןוא

 -- רַעסַאװ ןיא ןָעְנָעּו סָאװ

 ייז ןֶענַעַז טייקגידריװנוא'נַא
 .ךייא רַאֿפ

 טייקנידריוונּוא'נַא ןּוא .אי םכל ויהי ץֵקִׁשְו .אי
 :ןייז ךיוא רַאֿפ ײז ןעלָא = אז דר" ו

 רהיִא טלָאז שיילפ רַעייז ןופ ולכאת אלסרשבמ
 ןַעסֶע טינ י = 0

 .ןָעילימפָער (



 םתָלְבנ תֶאְ
 : וצקשת
 ול ןיִא רֶׁשֲא לכ .בי

 ׂשְְִׂקְו רי
 - שב
 ;םֵכָל אּוה ץקש

 הֶּלִא תֶאְו ג

 וצְקַׁשִה
 וָָהןֵ
 ולכַאי אל

 יה קש
 רֶשּנַהתֶא
 סרה תו
 הָינעֶח תא
 הֵאְּדַה תֶאְו .די

 ;הְָמְ הָיָה ְֶ
 בֶרע לַּכ תֶא .ומ

 : נימל

 הנעה תַּב תֶאְו ומ

 .םֶמהַּתַ תֶאְ
 שה תְֶו
 הנמל נה תֶאו
 סוכה תאו .ןי

 לה תֶאו
 : ףושניח תֶאְ
 תַמָשְנִּתַה תֶאְ חי
 .תֶאְקח תֶאו

 ,םחרה תא
224 

 .דימלתהו הרומה תרות

 עכייל רָעייז ןּוא

 .('ןעמכַארַעֿפ רהיא טלָאז

 טינ טָאה סָאװ רֶעדֶעי .בי

 ןעּפוש ןּוא ןרָעדַעֿפסּולֿפ ןייק

 רעסַאװ ןיִא

 טייקנידריוונּוא'נַא רֶע זיִא
 .ךייַא ראפ

 עזיד ןּוא .גי

 ןעמכַארַעֿפ רהיא טלָאז

 , ןַעלגיוֿפ ןופ

 ,ןערֶעו ןעסענַעג טינ ןעלָאז ייז

 : םייקנידריוונּוא'נַא ןענעז יוז

 רַעְלְדֶא םָעד

 רֶעכָערּבנייּב םָעד ןּוא

 .רַעלדָאירָעעמ םָעד ןוא

 רֶעייג םָעד ןּוא .די

 . .םרַא ןייז ךָאנ ןעקלַאֿפ םעד ןּוא

 באר ןֶעדֲעי ,וט

 .טרַא ןייז ךָאנ

 סיורטש םָעד ןּוא .ּוט

 רָאדנָאק םָעד ןּוא

 בָאר?רֶעַעמ םָעֹד ןּוא

 ךָאנ רֶעּברַעּפש םָעֹד ןּוא
 .טרַא ןייז

 והוא ןעד ןּוא וי

 רַעגנַאֿפשיֿפ םָעד ןּוא

 .עליײַאטכַאנ יד ןּוא

 ַעליֹואנרָאה יד ןּוא .חי

 ןַאקילַעּפ םָעד ןוא

 .טכעּפשנירג םָעד ןּוא

 .ןעגידריװנוארַאֿפ (!

 25 .אי ,ינימש ,ארקיו

 ךרָאמש םָעד ןוא טי  הדיסחה תאו .טי

 נמל פנה
 תפיכודה תאו

 ףלַמַָה תֶאְ
 עה ץֶרֶש לֹכ

 עַּבְרַא לע ְךֶלֹהַה
 ;םֶבָ אוה ןיקש

 ןייז ךָאנ ןעקלַאֿפגרַעּב םָעַד
 טרַא |

 ןהָאהרָעיוא םָעד ןּוא

 .זומרַעדָעלֿפ יד ןּוא

 עדנעהילֿפ סָערֶעי .כ
 ,((טקעזניִא

 -- ןערעיֿפ ףיוא טהָעג סָאװ

 ךייַא רַאֿפ סע זיא
 .טייקגידריוונּוא'נַא

 רהיִא טנעמ סעיד רונ .אכ) ניי 5 : .אכ
 : ןֶעסֶע ולכאת

 ןערנעהילפ ןעדעי ןופ ףועַה ץֶרֶׁש לּכִמ
 ,טקעזניִא

 ,ןערעיפ ףיוא טהעג סָאװ ברא לע ךלהה

 יק ול אל רשא
 םיערב

 ויל לעממ

 הב רש
 :ץֶראָה לע
 יוז ןופ עיד ןוא .בכ םהמ הלא תא .בכ
 :ןַעסֶע רהיֵא טנֲעמ וי ולכאת

 ,טרַא רהיא ךָאנ קערשייה יד ֹונימל הָּבְרַאָה תֶא

 (?םיפגנירפש טָאה רעבלעו

 ,םיֿפ ענייז רֶעּביִא רֶעבֲעה

 יז טימ ןעגנירפש ּוצ םּוא

 .דרָע רעד ףיוא

 רעגנירּפש:זָארג םָעד ןּוא םָעְלַּמַה תֶאְו
 ,טרא ןייז ךָאנ והנימל

 רהיִא ךָאנ ןיִרֶעּב יד א לגרהה תאו
 ,םרַא ּוהְנְיִמְל

 ר ₪ ךָאנ עדירקַא יד ןּוא ּוהניִמְל בנֲחֶה תֶאו

 ערנעהלֿ סֶערֶעי רֶעּבֶא .גנ 3 ה ןירש לו .גכ
 טקעזניא

 | עּברא ול רשא
 ,סיפ רעיפ טָאה סָאװ רנה 3-

 םילגר
 ?ןּוא'נַא ךייא רַאֿפ זיא ;םֶכָל אוה קש

 .םייקנידריוו
 עזיד ןוֿפ הָּלֲאְלּו .דכ

 ,ןערֶעװ ןיירנוא רהיא טעו ואמטת

 ןּוא .דכ

 .עינק (" .טְקָעניִא סעטלַעגילֿפעג ,ערנעכירק (!



 .אי ,ינימש ,ארקיו .דימלתהו הרומה תרות 66

 :דרָע רֶעֹד ףיוא טכירק סָאװ ץראה לע ןירשה א טרהיר סָאװ ,רָערֲעי םֶתָלְבִנַּב עגנה לֵב
 גד + 7 ,עכיי רֶעייז

 לַעזיװ סָאד דְלחַח .דנֲעוֶא ןֹויּב ןייז ןיירנּוא םָעוו , בֶרֶעָה דע אָמִטִי

 זיומ יד ןוא | רֶּבְכַעָהְ טגארט סָאװ ,רֶערֶעי ןּוא , ,הכ אשנה לבו .הכ

 .ךֶאנ עטערק;דליש יד ןוא | :והנימל בצהו ,עבייל רָעייז ןופ סָאװ םָתְלְִנִמ
 לעניִא רעד ןוא 5 הקנאה ל ,רעריילק נייז ןַעשַאװ לָאז יִדָגְּבםַּבַכי .טרַא רֶהיֵא = - 0%

 ןײװשלעכַאמש סָאד ןּוא ֶּכִהְו | דנא ץיב ע | ל ןיירנוא ןייז טעו רֶע ןוא :בָרְעִת ד אָמַט

 : 7: שר קח ג. ,עסקערייא יד ןּוא האלה ,היֿפ םָעדָעי :ימ = הַמָהְּבַה לֵכְל וכ

 ל" " ת

 עקֲענש יד ןּוא | טמחהו ,ןֶעיֹולק טָאה סָאװ תֶסֶרִּפַמ אוה רֶׁשֲא

 .ףרּואווליומ רֶעד ןּוא ; תמשנתהְ הָסְרַּפ
 ;ןצ }5 ח} - .

 ןענעז עזיד .אֹל הֶּלִא .אל ענַעטלָאּפשעגכרּוד טינ רֶעּבָא 1 / םֵׂשְו

 ןיירנּוא ןֶענֶעז עכלַעוװ יד םֶכָל םיאמטה תעש
 ךייַא ראפ טינ טייקרעדיװ ןּוא הָלֲעַמ הנניא הר

 ,ערנעבירק עלא ןוֿפ ץֶרשה לבב |
 ;ןיירנוא ךייַא רַאֿפ ןֶענַעז םכל םה םיאמט

 ןָא יז טרהיר סָאװ ,רָעדְעי םהּב עננה לכ
 לד הי 2 ןָא ייז טרהיר סָאװ ,רֶעדֲעַי ֶהַּ עגנה לב

 ,םיוט ןענַ יז ןעוו םתמב -
 | | זרה .ןיירנוא ןייז טעוו | = :

 .דנָעּווא ן'זיב ןיירנּואןייז טעוו + ברעה דע אמטי | | יב
 ךאז עַָעַי ןוא .בל לכו .בל 7 לש : | + 5 57+ | םהעג סָאװ םָערֲעי וא 5 | | ךלוה לכו .וכ

 טעוו סֶע עכלֶעוו ףיוא וילע לפי רשא 0 ןַעצטַאט ֲעֹנ ז ףיוא ו כ ע : ייז היו גד

 ןעלַאֿפֿפֹורַא ו דפ רי == ,ןעריהמ ַעלַא ןוֿפ היחה לכּב
 .,ייז ןופ (סָאװטֶע : צרה הדב
 טוומ = יז עו == נב ןערעיפ ףיוא ןַעהַעג סָאװ עברא לע תֶכְלֹהַה

 | :ןיירנוא ןייז טעוו אממ ; ןיירנוא ךייא רַאֿפ ןְעְנְעַז םֶכָל םה םיאממ

 ,הטָערעג ענרָעצליה םָערעי ץע יל לָכמ עביל ר רייז ַערֶע ענג | | זה טרהיר סָאװ .,רעדעי תל גנה לכ
 ,ריילק 8 רעדָא דנב ןא | .דֹנֲעוֶא ץ'זיּב ןיירנוא ןייז טָעוו ;בֶרֶעָה דע אממ

 ,לעּפ ַא רֶערָא רוע וא | טנָארט סֶע רעו ןוא .חנ| 18 יָׁשנהְו .חכ
 ;קַאז א רֶערָא קש וא | ,לכ"ל רי םָתָלְבִ

 ,הטערעג סערעי ילכ לכ רעדיילק ענייז ןעשַאװ לָאז וידנב םֵּבַכי
 טכַאמעְג טרָעװ סע טימָאװ ;רנעוֶא ן/זיב השעי רשא ןיירנוא ןייז םעוו רֶע ןּוא בֶרֶעה דע אמ
 ,טײּברַא' נָא םהּב הֵכאָלְמ .ךייַא רַאֿפ ייז ןענַעז ןיירנּוא םֶכָל המה םיאממ

 'זיירנּוא ןייז טעוו םִע ןּוא עניירנוא סָאד = חדה צצ א: ראי רַסַװ ןיא ל" = = אבו םִיַמַּ | יא ראפ זי סָאד ןוא .צנ אמטה כלה .טכ
 רעוא וי | < בֶרֶעָה דע אֵמָשְ ערנעבירק ןּופ ץרשב

 .ןייר סֶע זיִא םָעדכָאנ ןּוא | , רֶהָמו .סיֿפרערָאֿפ ,דנעה ענייז (6 = -



 .דימלתהו הרומה תרות

 .יעיבש

 ענעמייל סֶערֶעי ןוא .גל ׂשֶרֶח יִלְּב לָכְו .גל
 ,סעֿפַעג

 סָאװטִע טָעװ יז ןוֿפ סָאװ םֶהָמ לפי רֶׁשֲא
 ןעלַאֿפניײרַא

 ,םהיִא ןיא ןכות לא

 םהיִא ןיִא סָאװ סלא | וכותב רֶשֲא לכ
 ,ןיירנוא ןייז םָעוו אממי

 רהיִא טלָאז םהיא ןּוא
 .ןֶעבָערּבּוצ

 ,גרַאװנעסֶע רֶעדֲעי ,דל

 !ּורּבִׁשִת ןתאו

 לֶכֶאָה לֵכַמ .רל

 ,ןֶערֶעװ ןעסענעג ןָאק סָאװ לאי רשא

 טעו סע ןעכלָעװ ףיוא | ויָלָע אֹובָי רשא
 ,רעפַאוו ןעמיקֿפיֹורַא םימ

 ,(:ןיירנּוא ןייז טעו = אמטי

 ,קנַארטעג םָעדֶעי ןּוא הקשמ לֵכְו

 ןערעו ןעקנּורמעג ןָאק סָאװ התשי רשא

 סעֿפעג א ןעְבלָעוו רּונ ןיא יִלּכ לב

 (!ןיירנּוא ןייז טַעוו ,אַמטִי

 ,ךַאז דע ןּוא .חל לכו .הל
 טעו םַע רעכלַעװ ףיֹוא ( םתלבנמ לפי רשא
 ןופ םָאוומָע ןעלַאפפיורא | ;ץד:יי 8 7

 ,עבייל רֶעייז יִלָע

 ; ןיירנּוא ןייז םָעוו אמטי

 (?ררעה א רֶעדֶא ןֶעוויֵא'נַא םיִרְכְו רונה
 ,ןֶערָעװ ןעסיומשּוצ לָאז ץַּתִ

 ,ייז ןענָע ןיירנּוא םֶה םיִאֵמִט

 .ךייא רַאֿפ א ןייז יז ןעלָאז ןיירנוא ןּוא : םכל ויהי םיִאָמִשּ
 א רֶעדָא לַאװק א רּונ .ול רובו ןיעמ ףא .ול

 םענּורּב דג
 גנּולמַאזרַעֿפ:רַעסַאװ א ןופ םימ הוקמ

 רֹוהְט הֶיְהִי |
 םֶתְלְבְנְּב ג
 ;אֵמְמִי

 ,ןייר ןַעּביילּב טָעו

 ןָא טרהיר סֶע רעו ןּוא
 (*עבייל רעייז

 .ןיירנוא ןייז טָעוו

 .ןֶערהירנָא סֶע טעוו םיצרש יד ןופ סָאװטע ּביֹוא (?
 .רַעסַאװ ןיִא 65 .ךיק ַא (

 פד | .אי ,ינימש ,ארקיו

 טעו סֶע ּביֹוא טא .ול
 ןופ סָאװמֶע ןַעלַאֿפֿפֹורַא

 ,עכייל רָעייז
 ,ןַעמַאז סגנואייז א רונ ףיֹוא

 םֶתָלִבּנִמלּפייִכְו זל

 עּורְז רז לָּב לַע
 ערי רֶׁשֲא
 : אוה רוחמ
 םימ ןֵּתִי יִכְו חל

 ,טייזַעג טרָעוו סָאװ

 .ןייר רֶע זיא

 טעו סָע ּביֹוא רֶעֹּבֶא .חל
 רַעסַאװ (? ןַעמוקֿפיֹורַא

 ןעמַאז ַא ףיֹוא ערז לע

 ןעלַאֿפֿפיֹורַא טָעוװ סֶע ןּוא םתלבנמ לנו
 עכייל רֶעייז ןוֿפ סָאװטע צדנווה ךזנ
 םהיִא ףיֹוא וילָע

 ןיירנּוא . זיִא (אד) :םכל אוה אממ
 .ךייַא רַאֿפ 0 29
 טָעוװ סָע ןָעוו ןוא .טל תומי יִכְו .טל

 הָמָהְּבַה ןִמ
 ןעּברַאטש

 ,היפ םַעד ןופ (םנייֵא)

 ןַעּבענַעגּבָא) ךייַא זיא סָאװ םֶכָל איִה רֶׁשֲא
 רָאװעג

 : ,ןֶעסֶע םּוצ הָלְכָאְל

 עב ןָא טרהיר סָאװ רֶעֹד ּהָתָלְבְנִּב עגנה

 : ברעה דע אמי
 = ןד ד

 התלבנמ לֵּכֹאָהְו-מ

 .דנֲעװָא ן'זיב ןייז ןיירנּוא טָעו

 סָאװ טסֶע סָאװ רעד ןּוא .מ
 עכייל ןייז ןוֿפ

 דב סּבַכ רעדיילק ענייז ןעשַאװ רע לָאז
 רעה דע אמ
 הָתָלְִנ תֶאאֵׂשנְַ
 .ויָדָנִּבםַּבַכי
 : ברע דע אָמָמו

 ןיירנּוא ,ןייז טָעוו רֶע ןּוא
 ,דנֲעװָא ן'זיּב

 טגָארמ סָאװ
 ,עבייל | ןייז

 רעדיילק ענייז ןעשַאװ לָאז

 ,רָעד ןּוא

 ןיירנוא ןייז טעו רֶע ןּוא

 .דנֲעװַא ן'זיב

 ןירשה לָכְו אמ ,עדנַעכירק
 ֶרָאָה לע ץרשה
 אוה ץיקש
 ;לֵבֲאְי אל

 לע ךלוה לכ .במ

 ןח

 סֶעדֶעי ןוא .אמ

 ,ררָע רעד ףיוא טכירק סָאװ

 ,טייקגידריװנוא'נַא זיא

 .ןֶערָעוו ןעסעגעג טינ לָאז םִע

 טהעג סָאװ ,סָעלַא ,במ
 ךיֹוּב ץֿפיֹוא

 .ןַערָעוו ןֶעּבֶענעג 6
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 לע ףלוח לכו
 עַּבְרַא

 ַּבְרַמ לַּכ דַע
 םילנר

 ץרשה לֵכְל

 ֶראָה לע ץרשה
 םולכאת אל

 :םה קב
 וצקשת לא .גמ

 םֶכיִתְשפנ תֶא
 ץרשה לֵבִּ

 ןירשה

 םָהָּב ּואְּמַּמִת אלו
 :םָב'ארטחסְתֶמנ
 הָוהי יִנֲא יִּכ .דמ

 מלא |
 ְַּׁשְִִּתִהְ

 םישדק םֶתיִיְהִו
 ינא שודק כ

 תֶא ואמת אלו
 םֶכיִתשפנ

 ץרשה לָבּב

 .דרֶע רֶעד ףיוא טכירק סָאװ :ץראה לע שמרה

 טהעג םָאװ ,םָעְלַא ןּוא
 ,ןערעיפ ףיוא

 עניסיֿפ לעיֿפ עלַא יֹוזַא א

 ,ערנעכירק ַעלַא ןוֿפ

 ,דרָע רעד ףיוא טכירק סָאװ

 ,ןַעסֶע טינ יוז רהיֵא טלָאז

 ?נּוא'נַא ןַענַעז ייז ןעד
 . םייקגידריוו

 טינ םנידריוונּוארָעַּפ .גמ
 ןעלֶעעז ַערֶעייֵא

 ,סערנַעבירק ַא סיּפַע רּונ ךרּוד

 ,טבירק סָאװ

 טינ ךייַא טגינײרנּוארָעֿפ ןּוא
 ,ייז ךרוד

 ןיירנוא טעו רהיא ןֶעד
 .ייז ךרּוד ןֶערָעו

 טָאג ןיב ְךיִא םּורָאװ ,דמ
 ,טָאג רֶעייֵא

 ,ךייַא טנילייה

 ,גילייה ןייז טלָאז רהיא ןּוא

 ,גילייה ןיּב ךיא ןֶעד

 טינ טגינײרנּוארָעֿפ ןּוא
 ןעלֶעעז ערֶעייֵא

 ,םַעדנעכירק ַא סיּפָע רּונ ךרּוד

 .ריטפמ

 ,טָאג ןיּב ךיִא ןעד .המ

 ;פיוא ךייַא טָאה רֶעכלַעו
 טכַארּבַעג

 הָוהי נא יִּכ .המ

 םֶכְתֶא הָלֲַּמַ

 םירצמ ץראַמ

 לאל כלת
 םישדק םֶתָיְהְ
 :יִנא שודק יִּכ

 תרות תאז .ומ

 ,םירצמ דנַאל ןיֿפ

 .גילייה ןיּב ךיא ןעד

 ערהָעל יד זיִא סָאד ומ

 ,ינימש ,ארקיו

 ;ךייא ראפ טָאנ א ןייז ּוצ םּוא

 ,גילייה ןייז רהיֵא טלָאז םּורַאד

 .בי ,אי ,עירזת

 ףֹועָהְו הָמְֵּבַה
 היחה שפנ לכו

 סב תֶׂשמֹרָה
 שנ לֶכו

 - לענילֿפעג ןוֿפ ןּוא היפ ןוֿפ

 ַא םיּפָע רּונ ןוֿפ ןּוא
 ,ךאז ַעגידֶעּבעל

 ,רעסַאװ ןיִא ךיז טנֶעווֲעּב סָאװ

 ,עלֶעַעְז א םיפָע רּונ ןופ ןּוא

 .ררָע רֶעד ףיוא טכירק סָאװ ;ץֶרָאָה לַע תצרשה

 ןעדיישרעטנוא ּוצ ומ לידבהל .ומ

 םעניירנוא םָעד ןעשיוװצ אמה ןיב

 ,םָענייר םָעד ןעשיווצ ןּוא רהטה ןיִבּו
 ,רעיהט םָעד ןעשיווצ ןּוא תֶלְכֲאַּנַההֶּיַחַה ןיִבּו

 ,ןַעסֶעגעג טרֶעװ סָאװ
 ,רעיהמ םָעד ןעשיווצ ןוא היחה ןיִבּו

 .ןעסענֶעג טינ טרָעװ סָאװ :לכאת אל רשא

 .וי ,ז--ו ,ב לאומש :הרטפה

 .בי ,ץיִרְזַת
 טדערע טָאה טָאנ ןוא .א| א הזה רֵּבַדיו א

 :יוזא השמ ּוצ !:רטאל השמ

 לָארשי רעדניק יד ּוצ דער .ב| 'נכ לֶא ּבַד .ב
 :סעדנַעגלָאֿפ רמאל לארשו

 ןָעְרָעו טָעװ יורפ ַא ]עו עירזת יכ השא

 רָעגנַאווש ח חנה וכ + <
 א ןֵערָאּבֶעג טָעװ יז ןּוא רכז חדליו
 ,לָעגנּוי 0%
 ;גָעמ ןעּבעיז ןיירנוא ןייז יזלָאז תַמְבִׁש הָאְמָטְו

 םימי
 געט יד (ןיִא יח = = ימיכ

 רהיֵא ייב גנּורֲעדנּוזּבֶא ןוֿפ התוד תדנ

 ןעדײלסולֿפּבָא טו
 .ןיירנּוא ןייז יז לָאז : אמטת

 גָאט ןָעטכַא ץפיוא ןּוא .ג | ינימשה םֹויַבּו ג

 ןֶערֶעװ ןעמינשעב לָאז לומי

 .רעילג ןייז ןּופ טיוחרָאפ יר ;ֹותָלְרָע רשּב

 םֹוִי םישלש\ו .ד
 םיִמָי תֶׂשְלׁשֹ

 .בֵׁשֵּת

 געט גיסיירד ןּוא יירד ןּוא .ד

 ןַעּביײלּברַעֿפ יז לָאז



 הרָהט יֵמְדִּב

 שק ל
 עא
 שדקמה לא
 אבת אל

 תאלְמ דע

 : הרהט ימי
 ל:

 דֵלָת הָבְקִנ םאְו .ה
 םיעבש הֶאְמְט
 התדנכ
 גד:

 תַשָשְו םוי םיִׁשִׂשְ
 ף

 בשת

 : הרהמ יִמּד לַע
 כו ורוב

 תאמו .

 ָרָמ מ
 תַבְל ֹוא ןבל
 איבת

 ותָנש ןֶּב ׂשֶבְּכ
 הָלעֶל
 רת וא הֵנֹוי ןבו

 תאָטְַ
 דעומ לֶהֹאחַתּפלֶא

 !ןֵהֹּכַה לא

 ויִרְַהְו
 הוה נפל
 ָהילָע כ
 הָרְֲט
 יָד קמ

 עז 0
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 ,גנּוגינייר ןופ ןֶעמּולּב יד ןיא

 טייקנילייה ןייק ןָא
 ,ןערהירנָא םינ יז לָאז

 םּוהטנילייה סָאד ןיִא ןּוא

 ןעמּוקנײרַא .טינ יז לָאז

 ןֶערֶעו לוֿפ טָעוװ סֶע ויּב

 .גנוגינייר רהיא ןוֿפ גָעמ יד

 ןערַאּבַעג טָעְוו יז ביוא ןּוא .ה
 ,לעדיימ א

 ,ןָעְכָאוו ייווצ ןיירנּוא ןייז יז לָאז

 רהיא ןוֿפ טייצ רֶעד ןיא יוו
 ,גנּורֲעדנוזּבָא

 געט גיצכַעז ןוא םּכעְז ןּוא

 !ןַעּבײלּברַעֿפ יז לָאז

 .גנוגינייר ןופ ןעמולב יד ןיִא

 לּופ טָעװ סע ןעוו ןּוא הו
 ןֶערֶעו

 גנּוגינייר רהיִא ןּוֿפ געמ יד

 רַאֿפ רֶעדָא ןהוז א ראפ
 ,רעטכָאט א

 ןעגניירּב יז לָאז

 סּפעש סעגירהָאינייַא'נַא

 ,רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ

 רַעדָא ביוט עגנּוי א ןוא
 ּביֹומלֲעטרּוט א

 רעפפָאדניז א רַאֿפ

 ?םטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ
 טלעצ

 | .רעטסעירפ םּוצ

 ןעגניירּב סע לָאז רֶע ןוא ּ

 ,טָאנ רָאֿפ

 ,ןַעּבֲעגרעֿפ יז לָאז רֶע ןּוא

 ןייר ןייז םָעו יז ןוא

 .עלעװקטּולּב רהיא ןוֿפ

 59 .גי ,בי ,עירזת ,ארקיו

 ןֿפ ערהעל יד זיא סאד דליה תרות תאז

 חבל וא רֶבְזל

 אֵצְמִת אל םִאְו .ח

 הש יִּד
 םירת יש הָחְקִלְ
 הָנֹוי יִנְּב ינש וא
 הָלְֹל דחא

 תאטחל דחאו

 ןקכה ָיִלָע כ

 :הְָָט

 הוהי רבדיו .א

 ןרהא לָאו הֶׁשֹמלֶא

 ;רמאל

 םדא .ב

 הָיהִי יב
 ןרשב רועב

 תֶאְׂש
 תַחּפַס וא
 תרהב ֹוא

 ורֵׂשְּב רעב היהו

 תערצ עגל
 א -

 אֵבּוהְו

 ןקכה ןרֲהַא לֶא
 וינַּבִמ דחא לא וא

 :םינחּה

 ןירֶערֶעּבַעג א
 ייב רַעַדָא לָעגנּוי א ייב

 .לעדיימ ַא
 ןעגעמרָעֿפ רהיֵא רֶעּבֶא ןֶעוו .ח

 ןעכיירג םינ טָעוו
 ,ףָאש א ףיוא גּונָענ

 ;לָעטרּומ ייווצ ןעמהָענ יז לָאז
 ןעביוט

 ,ןעביוט ַעגנּוי .ייווצ רֶעדָא

 רַעֿפּפָאצנַאג ַא רַאֿפ ענייֵא

 רָעֿפּפָאדניז ַא רַאֿפ ַענייֵא ןוא

 יז לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןּוא
 ןַעּבעגרַעֿפ

 .ןייר ןייז םָעו יז ןּוא

 יי

 טדֶערעג טָאה טָאג ןוא .א

 ןרהַא ּוצ ןוא השמ ּוצ

 :סעדנַעגלָאֿפ

 ,שנֲעמ ַא .ב

 ןייז טָעוװ סע ןַעוו

 ןייז ןופ טיֹוה רעד ףיוא
 (' רֶעּפרֶעק

 ,(? טסלּואוושַעג א

 = (?סּכּואוַעג א רֶעדֶא

 ,(:קעלֿפ רָעפייוו א רֶעדֶא

 ףיוא ןֶערָעוו םָעוו סָאד ןּוא
 רעּפרָעק ןייז ןופ טיֹוה רעד

 ןוֿפ (*גָאלשסיוא'נַא יוו
 ,ץמערק א

 ןעְרְעו טכַארּבעג רֶע לָאז

 ,רעמסעירפ םָעד ,ןרהַא ּוצ

 ענייז ןוֿפ םָענייֵא ּוצ רֶעדֶא
 ,ןהיז

 .רעמסעירפ יד

 .רעסייוומַאמ א (* .רעסייווכיוה ַא (5 .שײלֿפ (1
 .ןגאלפ א (5 .קעלֿפ רעסײװצנַאלג ַא (:
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 ןקּכַה הָאָָו
 עגנה תֶא

 רָשּבַה רע
 ענב רֶעַׂשְו

 כָל ּךפָה
 עגנה הָארמּו
 רֵׂשֹּב רֹועֵמ קמֲע

 אוה תַעַהְצ עְֶנ
 ןהּכַ וא
 : ןתא אמו

 ֶרֶַּב םֶאְ ד
 אוה הֶנבָל

 ורשב רֹועְּב

 האְרמ ןיִא קמו
 - יָה מ
 הָרָע
 בל פה אל
 ןהכה ריִגְִהְו

 עגה תֶא
 ;םיִמָי תעבש

 ןהכה והארו .ה

 יִעיִבְׁשַה םויּב

 ענה הָּגהְ

 יָניֵעְּב מע
 עַנֹּנַה השפ אל

 רעב

 ןָערָאוועג זיא ,ןעטיברעפ ךיז טָאה (

 .דימלתהו הרומה תרות

 לָאז רָעטסעירפ רעד ןּוא ג
 ןהָעוב

 גָאלשפיוא םָעד

 םָעד ןוֿפ טיֹוה רֶעד ףיוא
 :רֶעּפרֲעק

 גָאלשסיֹוא ןיא רָאה סָאד ּביֹוא

 ןערָאװעג 6 טלעדנַאוורעפ זיא
 םייוו ןיא

 םָעד ןּוֿפ ןהָעזסיֹוא סָאד ןּוא
 גָאלשסיוא

 טיוה יד סלַא רַעֿפעיט זיא
 ,רָעּפרעק ןוֿפ

 ןוֿפ גָאלשסױא'נַא סָאד זיא
 ;ץטַערק א

 סֶע טָעוװ רעמסעירפ רֶעד זַא
 ,ןהָעזרָעד

 ןֶערֶעלקרֶע םהיִא רע לָאז
 .ןיירנוא ראפ

 ַא זיִא סָאד ביוא ןּוא -ד
 קעלֿפ רַעְסייוו

 ןייז ןוֿפ טיֹוה רַעְר ףיוא
 רַעּפרַעק

 טינ זיא ןהָעזסיֹוא ןייז ןּוא
 רעפעיט

 | ,טיוה יד םלַא

 רָאה סָאד ןּוא

 טלעדנַאװרַעֿפ טינ ךיז טָאה
 סייוו ןיִא

 רעמסעירּפ רָעד לָאז
 ןטסעילשרעפ

 (?גָאלשסיוא םָעד

 .גָעמ ןַעּבעיז (ףיֹוא)

 לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןּוא .ה
 ןהָעזֲעֹּב םהיא

 ,גָאט ןַעטַעּבעיז ןיֿפיֹוא

 גָאלשסיוא רעד ביוא

 ןיא ןהָעטש ןַעּבעילּבַעג זיא
 ,("ןהָעזסיוא ןייז

 ה טָאה גָאלשסיֹוא רֶעד
 (+מײרּפשרֶעֿפ טינ

 ,טיוה רעד ףיוא

 .ה .ד (? .

 .טעטײרּברַעֿפ (* .ןעגיוא (3 .םָענֶעגָאלשעגסיוא םָעד

 י ,עירזת ,ארקיו

 םהיִא רֶעטסעירּפ רֶעד לָאז
 ןונסעילשרטפ

 ַא גָעמ ןָעּבעיז (ףיוא)
 .לָאמ סָעטייווצ

 ןהכה וינה
 :תיִנָשיִמְיתְעִבְש

 .ינש

 לָאז רעטסעירּפ רעד ןּוא .ו
 ןהָעזֲעּב םהיִא

 גָאמ ןעמֲעּבעיז ץֿפיֹוא

 ,לָאמ ןעמייווצ םּוצ

 ותא ןהכה הארו ו

 עיִבְשַה םֹּיַּב
 | תינש

 עגנה הָהַּכ הֵּנִהְ

 עגנה הֵׂשַפ אלו

 וע
 ןהכה ורהטו
 אוה תֶחפסמ

 זיא גָאלשסיוא רעד ביוא
 (' ןערָאװַעג לעקנוד

 ךיז טָאה גָאלשסיֹוא רעד ןּוא
 טיירפשרעּפ טינ

 ,טיוה רָעד ףיוא

 םהיִא רֶעטְסעירּפ רעד לָאז
 ;ןייר רַאֿפ ןערֶעלקרֶע

 ,(?עטבעלֿפ א זיא סָאד

 ןעשאווסיוא לָאז רֶע ןּוא וידנב סּבכו
 רעדיילק ענייז דצנ צי
 .ןייר ןייז לָאז רֶע ןּוא , רֶהָטְו

 טָעוו עטכעלֿפ יד ביוא ןּוא .ז הֶׂשִפְתהֹׂשַּפםִאְו 1
 ןעטיירפשרעפ רהָעז ךיז תפסה

 ,טיֹוה רֶעֹד ףיא |" רֹועּב
 / 7 רָעְטסעירפ םּוצ ןהכה לא ןָעְזיוועּב דס טה ךיז טָאה רֶע יװ םָעדנָאנ = ותארה יִרֲחַא
 ,גנוגינייר ןייז .בעילּוצ ותרהמל

 ַא ןָעייוועּב ךיז רֶע לָאז
 לָאמ סעטייווצ == =

 .רעטסעירפ םּוצ
 תיִנְׁש הארנו

 : ןהּכה לא

 רעטסעירּפ רעד ּוא ה ןהֹּכַה הארו .ח
 ןהָעז טָעוו 0

 ךיז טָאה עמבעְלּפ יר 2 הָתְׁשַּפ הֵּנִהְ
 טײרּפשרֶעֿפ תחפסמה

 ,םיה רה ףיא '  רֹוֲעַּב
 םהיא רָעמסעירּפ רעד לָאז

 ןיירנוא רַאֿפ ןערֲעלקרֶע
 .ץטערק א זיא סָאד

 ןהכה ּואָמְ
 :אוה תַעְָצ

 תַעְרִצ עְֵנ .ט
 הָיְהִת יִּכ =

 ןייז םָעוו םִע ןֶעוו .ט
 ץטָערק ןופ גָאלשסױא'נַא

 .עץיִאשיל א (? .רַאּבקרֶעמֲעּבנּוא (



 .דימלתהו הרומה תרות

 םדאב
 הד ;

 ןערָעװ טכארבעג רֶע לָאז :ןהכה לֶא אֵבּוהְו
 ;רעטסעירּפ םּוצ

 ןהע רעטסעירּפ רעד לא < ןֵהֹּכַה חֶאְרְו יי

 זיִא טיֹוה רעד ףיֹוא ביוא הָנְבְל תאש ָּנהְ
 ,טסלּואוושַעג עסייוו א

 ןעשנעמ א ףיֹוא

 רעב
 טלָערנַאװרָעֿפ טָאה יז ןּוא הֵכֵפָה איִהְו

 ,םייוו ןיִא רָאה סָאד בל רעש

 ןוֿפ .סכּואוועג א רֶעדֶא יח רשּב תיחמו
 שיילפ?דליוו 00
 : טסלּואוושעג רעד ןיִא זיא :תאשב

 ;רעפ א םָאד זיא .אי תנשונ תערצ .אי
 ץטערק רעטרָעטלא אוה

 ןייז ןופ טיֹוה רעד ףיא  ֹורׂשֹּב רֹועּב
 ,רעּפרַעק 5 4
 םהיא לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא ןהכה ואמטו
 ; ןיירנּוא רַאֿפ ןערעלקרֶע ףדו
 ?רעּפ טינ םהיא ףרַאד רֶע ונרגסי אל

 ,ןעסעילש
 .ןיירנּוא זיא רֶע םורָאװ  :אֹוה אָמָט יִּכ

 ץטערק רעד ּביֹוא רָעְּבָא .בי הרפתחורפםא] .בי

 ןעהילּברַעדנַאנוֿפ ךיז טָעו תַעְרצַה

 טיוה רָעד ףיֹוא רועב

 טעו ץמערק רעה יא  תַעַרְצַה הָתְסְכ
 ןֶעקֶערעּב טו
 םֶעד ןוֿפ טיֹוה עצנַאג יד עגנה רוע לב תא

 (' גָאלשסיוא
 סיֿפ ענייז זיּב פֶאק ןייז ןופ וילנר דַעְו ושארמ

 ןעגיוא יד ּואוו ל | נע הָארַמ לֵבְל
 .ןעהע רטטסעירפ ןופ ר !;ןהבה

 ןהָעְו רעטסעירפ רעד לָאז .י = ןחכה חארו .גי

 מָאה ץטערק רָעד ּביֹוא התסכ הֵּנִהְו
 טקֶעדָעב תערצה

 ,רעּפרֶעק ןעצנג ןיז + ֹורֵׂשַּב לַּב תֶא
 םעד ןֶערֶעֶלקרֶע רֶע לָאז

 ; ןייר רַאֿפ גָאלשסיוא
 ךיז טָאָה סָעלַא (ביוא)

 ,םייוו ןיִא טלעדנַאװרעֿפ
 .ןייר רֶע זיא

 עגנה תֶא רהטו

 ןבל ךֶפָה ולב
 ; אוה רוהט

 .םַענעגָאלשעגסיוא םָער ןוֿפ (!

 י ,עירזת ,ארקיו

 ֹוּבתֹואָרֲהֹויבּ די

 יח רֶׁשָב
 :אָמְ
 ןֵהּכַה חֶארְו .ומ

 יח רׂשֶּבַהתֶא
 ממ
 חַה רֶׂשּנַה
 אוה אמט
 :אּוה תעְְצ
 בושי יִכ ֹוא .זט

 יחה ֵַּׂבַ
 בל ךפהנו

 !ןִהֹּכַה לא אֵבּו

 ןהכה ּוהֲאְרְו .זי

 עגנה ְךֵּכְהַנ הָנְהְו

 ,סייוו ןיִא ןבלֶל

 רע רעטסעירפ רעד ₪ ןהכה רהטו
 ;ןויר ראפ עגנה תֶא גָאלשסיוא סעד ןֶערעלק

 .ןייר זיא רֶע : אוה רוהמ

 .ישילש

 ,רעּפרַעק 8 ןּוא .חי רשבו .חי

 טעו טיֹוה ןייז ףיוא סָאװ רעב וב היה יכ

 ערע גנודניצטנענַא ןיחש

 טלייהרַעּפ טָעװ סֶע ןּוא ;אפרנו
 , 3ןערָעוו זי
 ןערעװ םָעוו סֶע ןּוא .טי היהו .טי

 רעד ןופ עלעמש רעד ףֹוא | ןיחשה םֹוקֵמַּב
 גנּודניצמנע הרי א
 סּבּואװֲעג עסייו א הנבל תאש

 הָנְבל תֶרֶהַב וא

 אֲדַמְדמֶת 

 : ןהּכַה לא הָאְרְנ
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 םָעװ סֶע רּונ יװ רֶעֹּבֶא .די
 םהיִא ןיא ןעזייוועּב ךיז

 ,שײלֿפ?דליװ

 .ןיירנּוא ןייז רֶע לָאז

 םעוו רעטסעירּפ רעד זַא .וט

 הָעזרֲעד
 ,שײלֿפ;דליװ סָאד

 ןערֶעלקרֶע .םהיֵא רֶע לָאז
 : ןיירנּוא ראפ

 שײלֿפ;רליװ סָאד

 ,ןיירנּוא זיא

 .ץטערק א זיא סָאד

 ?דליוו סָאד רֶעֹּבֶא ּביֹוא .וט
 רַעדיװ ךיז טעו שײלֿפ

 ןַעטייּברַעּביִא
 ןעלרנַאװרעֿפ ךיז טָעוו סֶע ןוא

 ,סייוו ןיִא
 ;רעטסעירפ םּוצ ןַעמוקרַעלָאז

 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןּוא .וי
 ,ןהָעוֲעּב םֶהיִא

 טָאה גָאלשסיֹוא רעד ּביֹוא
 טלָעדנַאװרַעֿפ ךיז

 רעכילטיור?סייוו א רֶעדָא
 ,קעלֿפ

 ןערעװ ןעיוועב רֶע לָאז
 .רעטסעירפ םָעד
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 ןקכה הָאָרְו כ
 הָאְרמ חנה
 רעָח ןֵמ לָּפָש
 בל פה הָרָע

 רעמסעירפ רעד זַא ןּוא ,כ
 ,ןהָעז טָעוו

 ןהָעזסיֹוא (*ןייז סָאד

 טיוה יד סלַא רֶעגירדינ זיִא

 ךיז ןֶעּבָאה רָאה ענייז ןּוא
 ,םייוו ןיִא טלעדנַאװרָעֿפ

 םהיִא רָעטסעירּפ רער לָאז
 :ןיירנּוא ראפ ןֶערֶעלקרֶע

 ןוֿפ גַאלשסיוא'נַא זיא סָאד
 ,ץטָערק ַא

 יז טָאה גנּודניצטנָע רֶעד ןיא
 .טהילּבעגרערנַאנוֿפ ךיז

 רעמסעירפ רעד ביוא ןּוא .אכ

 ,ןהָעז (? םהיִא טָעוו

 ןקכה ֹואְּמִטְ
 אוה תֶעְרַצ עְַנ
 : הָחְרְפ ןיִחְׁשַב
 ָּנֲאְְי םָאְו .אנ

 ןזוכה
 ָאמינ זיִא ("םהיִא ןיא סָאד הב ןיא הֵּנִהו

 רָאה עסייוו ןייק ןבל רעש

 הא הָלָפׁש
 רועה ןִמ

 הָהְכ איִהְ

 רעגירדינ טינ זיא רֶע ןּוא

 ,טיוה יד סלא

 ,ןַערָאװעג לעקנור זיא רֶע ןוא

 םהיֵא רָעטסעירּפ רעד לָאז
 ןטסעילשרעפ

 .גָטמ ןַעבעיז (ףיֹוא)

 ןקַה ֹורְִִהְ
 םיִמָיתַעְבׁש
 ךיז טָעװ רֶע ּביֹוא ןוא .בנ| | השפ םִאְו .בנ

 ןעטײרּפשרעֿפ רהָעְז | השפת |

 ,טיֹוה רעד ןיא רועב
0 + 

 םהיִא רעטסעירּפ רעד לָאז וחא ןהכה אממו
 : ןיירנוא רַאֿפ ןֶערָעלקרֶע לחה חלב

 .גָאלשסיוא'נַא זיא סָאד :אוה עַגְנ

 קַעלֿפ רעד רֶעֹּבֶא ןָעוו כ | היתחת םִאְו .גכ
 ףיוא ןהעמש ןֶעּביילּב טעו | תֶרֶַּבַה דמע ִת

 ,טרָא'נא

 ,טײרּפשרָעֿפ טינ ךיז טָאה רֶע התשפ אל
 שול +

 (ו עכײצדנַארּב א סָאד זיא אוה ןיחשה תברַצ
 ,גנודניצנע רָעד ןוֿפ

 :ןהכה ורהמו לָאז רָעטסעירּפ רעד ןּוא
 .ןייר ראפ ןָעְרָעלְקְרֶע םהיא ןח 4

 .קעלֿפ םעד .ה .ד (? .רהיִא (!

 .ּברַאקס א ,ַעּברַאנ ַא (
 .רהיִא ןיִא (*

 .דימלתהו הרומה תרות

 כח ֹוריְִמְִו

 י ,עירזת ,ארקיו

 .יעיבר

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ינש

 רעּפרֲעק א רֶעדֶא ,דנ רשב ֹוא .דכ

 טעו טיוה ןייז ףיֹוא סָאװ ֹורעב היהי יִּכ
 ןערעװ צג

 ,דנּואוודנארב ַא שא תוכמ

 עלָעמש עטלײהרֶעֿפ יד ןּוא תַיְחִמ הָתיִהְ
 ןערֶעוו טָעוו דנואוודנַארּב ןוֿפ הובמה

 ,קָעלֿפ א תֶרֶהַּב
 תְֶכדֲא הב
 ;הָנְבְל וא

 התא הארו .הכ

 הכה |
 ךיז טָאה רָאה סָאד בוא רעש ךפהנ הֵּנִהְו

 ,ךילטיור;סייוו

 .סייוו רֶעדָא

 רעטסעירפ רעד לָאז .הנ
 ןהָעְז יז

 סייוו ןיִא טלָעדנַאװרָעֿפ ןֵבָל

 ,קעלֿפ ןיִא תֶרֶהַּבַּב

 ןהָעזסיֹוא ןייז ןּוא הארַמו

 ,טיוה יד םלַא רָעֿפעיט זיא | רֹועָה ןמ קמע | ב

 ,ץטערק א סָאד זיא אוה תערצ

 יז טָאה דנואודנַארּב ןיִא הָחרַּפ הוכמּב
 ,טהילּבעגרַערנַאנוֿפ ךיז

 םהיִא רעטסעירפ רעד לָאז ןהכה ותא אמו
 :ןיירנוא רַאֿפ ןערעלקרֶע

 ץטערק ןוֿפ גָאלשפיוא'נַא : אוה תַעַרִצ עגְנ
 .סָאד זיא

8 

 רעטסעירפ רעד ּביֹוא ןּוא וכ | = סא || םא] וכ

 ,ןהָעז םהיא טָעוו  ןֵהֹּכַה

 ָאמינ זיִא קָעלֿפ ןיא סָאר תֶרֶהַּבִַּב ןיִא חנו

 ןבָל רעש
 רע 0 + הנניא הלפשו

 ההכ אֹוהְו

 רָאה עסייוו ןייק

 רֶעגירדינ םינ זיִא רֶע ןּוא
 טיוה יד סלא

 ,לעקנּוד ויִא רֶע ןּוא

 םהיא רָעטסעירֿפ רעד לָאז
 ןעסעילשרעֿפ

 .געמ ןַעּבעיז (ףיוא) :םימי תעבש
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 .סָאד זוא דרָאּב ןוֿפ רֶעדא !אּוה ןקזה וא | לָאז רעטסעירּפ רעד ןוא כ | ןהכה הארו .זכ
 7 ןהָעזֲעַּב םהיא / זמ

 - רָעטסעירפ רָעַד ּביֹוא ןּוא .אל ןהכההארי יִכְו .אל :גָאמ ןָעטבְעיז ן/פיוא יעיבשה םויּב
 העו טַעוו פרדו ו .

 ניר שי | אה ראד הא ר רוט | םַעְר ןּוֿפ גָאלשפיוא םַעד קתנה עגנ תא טײרּפשרעֿפ ךיז טָאה רֶע ּביֹוא השפת השפ םא

 טינ זיִא ןהָעוסיֹוא ןייז סָאד והארמ ןיא הנהו ,םיוה רֶעד ףיו | עב

 ,טיֹוה יד סלַא רעֿפעיט רֹועָח ןמ קמע = ;ןיירעא "אפ רעל ותא ןהכה אֵּמִטו | \ | 2, | םהיא רָעטסעירּפ רֶעד לֶאז ןתא ןהנ :

 זיא רָאה עצרַאװש ןייק רונ ב ןיִא רחש רֶעָשְו | 5 גָאלשפיוא'גָא זיִא םָאד : איח תַערִצ ענְנ
 ָאמינ םהיא ןיא אײ" +  חב | ץםערק א

 רעטסעירפ רעה לָא = = ןהכה רינסהְו | ?צלפ רעד בוא ןוא += | היתְחַת םִאְו .חכ
 -- יה ו | ןהעמש יל | תרהבַה דמעה

 טימ םָעְנָעְנֶאלשָענסיוא םד | קתנה עננ תא ! יהא ₪ ר"י
 רנירג םָעד 7 7% *  . םיירפשרעפ טינ ךיז טָאה רֶע התשפ אל

 .געט ןעּבעיז (ףיֹוא : םימי תעבש | ₪

 . 0 = , שנ

 העל רעד ןוא 3? | ןהּכִה הֵאָרְו 27 = ןעראוזענ לעקנוד זיא רֶע ןוא | הָהְכ אֹוִהְו

 גָאלשסיֹוא םִער עגנה תֶא - םםלואוושענ א סָאד זיא אוה הוכמה תאש
 .גָאט ןעטּבעיז ןֿפיֹוא יעיבשה םֹוּיַּב ,דנּואוודנארב רעד ןוֿפ 8 דק * 7 ײ }

 . םהיִא רַעטסעירּפ רֶעד לָאז ןהפה ורהטו
 | ךיז טָאה דנירג רֶעד ּביֹוא | הֶׂשַּפ אל הנה | ,ןייר רַאֿפ ןֶערֶעלקרֶע

 ו | : ול
 ,טײרּפשרעֿפ טינ ! קתנח | .הנַארּב א זיא םָאד םורָאװ | לפה הבה יִּ

 טינ זיִא םהיא ןיִא ןוא 0 וב היה אלו | .דנואוודנַארב רעד ןופ ןָעבויצ ;אוה

 ןערָאװעג .ד 1 -/
 ,רָאה ַעּבלעגרלָאג ןייק בהצ רעש | .ישימח

 ב 7 יִצ יי

 - ,יורפ ַא רֶערֶא ןאמ א ןוא .טנ חשא ֹוא ׁשיִאְו .טכ
 ןופ ןהָעוסיֹוא סָאד ןּוא קתנה הארמו !

 דנירג םָעְד לאה  ײ:  ןיז טָעװ סֶע ןַעכלַעװ ףיוא עגנ וב החי יִּכ
 ;טייהידסלַארעפעיטטינזיא :רועה ןמ קמע ןיא  ,גָאלשסױאינַא

 +7: * '- | ץֿפיֹוא רעדֶא ּפָאק ן'פיוא ; ןקזב וא שארב
 ,ןֶערעשּבָא ךיז רֶע לָאז .גל חלגתהו .גל | ,דרָאּב .

 - ךהנ יב | ןהעז רעטסעירפ רעד לָאז .ל ןהכה הארו .ל
 דנירג םָעד רֶעּבָא קתנה תאו ! --
 לשה הצב גָאלשפיוא םָעד עגנה תא

 ,ןָעְרעשּבָא טינ רֶע לָאז חלני אל | אה ד
 אז רעטסעירּפ רֶעד ןּוא הכח רינסהו ו הרסו די : - 00 ןהָעזסיוא ןייז ביוא והארמ הנהְו

 ןֶעסעילשרֲעֿפ | הק הילל יה יד םֹלַא רעֿפעיט זיא רועה ןִמ קמָע
 ןעטנָאלּפעגירנירג םִער קָתָפִה תֶא ד זיִא םהיִא ןיא ןּוא ובּו

 געט ןעבעו ףיוא םיִמָי תַעְבִׂש ,רָאה עניד ,ַעּבלַעגרלָאג קד בָהַצ רעש

 .לָאמ סעמייווצ א : תינש | םהיא רֶעטסעירּפ רעד לא ןהַּכַה ותא אֵּמִטּ
 , = ; ןיירנוא רַאֿפ ןערעלקר 577 דב
 ןהָעז לָאז -- / 1" רעְטסעירפ רעד ןוא .דל | ןקּכה הָארְו .דל | ! ,(ירנירג א יא .םָאד אּוה קתנ
 דנירג םָעד קתנה תא | פאק ןוֿפ ץטערק א שארַה תערצ

 גָאט ןעטּבעיז ץֿפױא | יִעיִבַשַה םֹוּיַּב .ץטערק א (
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 ךיז טָאה דנירג רעד ביוא| חש אל הַּנְִו
 טײרּפשרַעֿפ טינ קתְנה

 ,טיוה רָעד ףיֹוא רועב

 ןהָעזסיוא ןייז ןּוא והארמו

 רַעֿפעימ טינ זיא קמע ונניֵא

 ,טיוה יד סלַא רועה ןמ

 םהיִא רֶעטסעירּפ רע לָאז
 ;ןייר רַאֿפ ןֶערֲעלקרֶע

 ןעשַאװסיוא לָאז רֶע ןּוא
 רעדיילק עניי

 .ןייר ןייז טעו רֶע ןוא

 ןֵתֹּכַה ותא רהט
 יד בו
 רח

 השפ םאו .הל

 קתְגה הש
 רועַּב

 :ותרהט ירחא
 דענג וע

 דנירג רֶעד ּביֹוא ןּוא .הל
 ןעמיירפשרעפ ךיז טָעו

 טיוה רעד ףיֹוא

 ,ךורּפשסיוא?גנוגינייר ןייז ךָאנ

 רעמסעירפ רֶעד םהיִא לָאז .ול
 ןהָעוֲעּב

 ךיז טָאה דנירג רעד ּביֹוא
 טיירפשרטפ

 ,טיֹוה רעד ףיוא

 רעטסעירּפ רָעד (ןַאד) לָאז
 ןֶעבּוזכָאנ טינ

 ;רָאה ַעץּבלַעגדלָאג סָאד

 ןהכה ּוחארו .ול

 קתנה הָשַפ הנה
 רע
 ןֵהֹּכַה רקבי אל
 בהַצַה רֶעַשל
 .ןיירנוא זיִא רָע ,אוה אמט

 דנירג רֶעד ּביֹוא ו .זל | ויִניִעְּב םאְו ול
 יא ןהעטש ןעבילבעג זיא

 עט וא הו \ קנה דַמְע
 ןיִא טָאה רָאה ַעצרַאװש ןּוא ובחמצ רחש רָעשו

 ,ןעסקַאוועגסיוא םהיא

 טלייהעגסיֹוא דנירג רעד זיִא קתנה אפרנ
 ,ןֶערָאװעג יה די
 אּוה רוהט

 : ןקכה ורהטו

 ,ןייר זיִא רֶע

 םהיא לָאז רעטסֶעירּפ רעד ןּוא
 .ןייר רַאֿפ ןֶערֶעלקרֶע

 יור5 א רֶעדָא ןַאמ ַא ןּוא .חל השא ֹוא שיאו .חל

 ןייז טָעו סֶע ביוא היהי יִּכ

 רֶעייֵז ןופ טיֹוה רעד ףיוא םֶרֵׂשַּב רועב
 רעּפרעק

 , ןעקַעלֿפ תֹרֵהַּב

 ;ןַעקעלֿפ עסיװ :תֹנֵבְל תֹרֵהַּב

 ׁשיִאְו .מ |

 ותחרקב |

 ְתחַּבנְב וא

 י ,עירזת ,ארקיו

 ןֶהֹּכַה הָאָרְו .טל

 ןוֿפ טיֹוה רעד ףיוא ּביֹוא םרשב רועב הנהו
 רַעּפרָעְק רֶעייז

 עסיײװ:לעקנּוד (ָאד זיִא) הנבל תֹוהַּכ תֹרֲהַּב
 עקל

 ,יעטנכַעלֿפ עסייוו ַא סָאד זיא אוה קתב

 ןהָעז רעטסעירפ רעד לָאז .טל

 טהילּבַעגֿפיֹוא טָאה (סָאװ) רועב חרפ
 ,טיֹוה רעד ףיוא ורד
 .ןייר זיִא רֶע : אוה רוהט

 .י ש ש
 .(ןירבוחמ ןהשב) ישילש

 ,ןאמ ַא ןּוא .מ

 רָאה;ּפָאק ןייז ןֶעכלַעוו ייב
 ,(? ןעבירקסיֹוא טעו

 :רעטניה א זיא רעד
 ,( ּפָאקלהַאק

 .ןייר זיא רֶע

 ושאר טֶרֵּפִי יִּכ

 אּוה חרק

 : אוה רוהט

 וינפ תאפמ םֶאְו .אמ

 ושאר טֶרַמי

 אוה חב

 : אּוה רוהט

 היה יִכְו .במ

 תחרקב
 תַחּבַּגַב וא

 ְֶּמַדָא ןֶבָל עי
 אוה תחרפ תַערַצ

 טייז רעד ןופ ּביֹוא ןּוא .אמ
 טכיזַעג ןייז ןוֿפ

 ?םיֹוא רָאה;ּפָאק ןייז טָעוו
 ,ןַעכירק

 ,פָאקלהַאק: טנַערָאֿפ א רֶע זיא

 .ןייר זיא רע

 ןייז טָעוו סֶע ּביֹוא ןּוא ,במ

 קילּפ:רַעטניה ןייז ןיִא

 קילּפ:טנַערָאֿפ ןייז ןיא רֶערָא

 ;םיוא רעכילטיור;סייוו א

 ,גָאלש
 רעטהילּבעגֿפױא נַא סָאד זיא

 ץטערק
 קילּפ:רעטניה ןייז ןיִא

 .קילּפ?טנַערָאֿפ ןייז ןיִא רֶעדָא :ןתחבנב וא

 ןהּכה ותאהַארו .גמ

 עננה תֵאְׂש הֵּנִהְ
 תַמְּדַמַדֲא הָנֵבְל
 וחרב | -

 רעטסעירפ רֶעד ןּוא .גמ
 ןהָעזֲעּב םהיא לָאז

 ןוֿפ  טסלּואוושעג יד ּביֹוא
 גָאלשסיוא םָעד

 ךילמיור:סייוו זיִא

 קילּפ:רעטניה ןייז ןיִא

 ,קילּפ:טנערָאֿפ ןייז ןיא רֶעדֶא

 .רעקילפ ַא ( .ןַערֶעוו להַאק ( .עיַאשיִל א 1
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 ַא ןופ ןהָעזסיֹוא סָאר יוו
 ץטערק

 ,רַעּפרָעק ןופ טיֹוה רֶעד (ףיֹוא)

 תַעַרַצ הֶאְַמְּ
 ;רֵׂשַּב רוע

 ;סיוא'נַא רֶע זיִא ,דמ אוה עּורצ שיא .דמ
 | ;ןיירנּוא זיא רֶע אוה אממ ,ןַאמ (' רעגיצטעז

 םהיא לָאז רעמסעירפ רֶעד ונאמטי אמט
 ; ןיירנּוא רַאֿפ ןערֶעלקרע

 ןייז זיא ּפָאק ןייז ףיוא
 .גָאלשסיוא

 ,רעגיצמערק רעד ןּוא ,המ

 רעד זיא סע ןָעְכלָעוו ףיוא
 ,גָאלשסיוא |

 ןייז רעדיילק ענייז ןעלָאז
 (?טנֲערטוצ

 רָאה;ּפָאק ןייז ןּוא
 (* ןעֿפרָאװוצ

 לאז (* ןעּפיל יד רֶעּביִא ןּוא
 ןֶעליהרֶעֿ ךיז רֶע

 :ןעיירש לָאז רֶע ןוא
 יו ןיירנוא ,ןיירנּוא

 ןהכה
 :ועגנ ושארְב

 עורצהו .המ
 עגה וב רֶׁשֲא

 םיִמְרפ יְהִי ויָדָגְב
 2 הָיִהְי ושארו

 א אֵמֹמ אמו
 טייצ עצנַאג יד .ומ ימי לָּ .ומ
 זיא גָאלשסיוא רעד סָאװ ןב עגנה רֶׁשֲא

 ,םהיִא ןיא
 ;ןיירנּוא ןייז רֶע לָאז אמטי

 ,ןיירנוא זיא רֶע אוה אֵמַמ
 ,ןעניואוו רֶע לָאז םַאזנייַא בשי דדּב

 ןייז לָאז רֶענַאל ןרֶעסיֹוא הָנֲחַּמַל ץוחמ
 .גנּוניואוו ןייז : ןובשומ

 יד דיילק סָאד ןּוא .ומ דגבהו .ומ
 ןייז םָעוו סֶע ןעבלַעוװ ףיוא וב היהי יִּכ

 ,ץטַערק ַא ןוֿפ גָאלשסיֹוא'נַא תַערצ עגנ

 בע 25 הי דיילק םֶענֶעלָאװ א ףיֹוא רמצ דגבב
 ,ריילק לד "שאד (?םענעגייל א ףיוא רֶעדֶא :םיתשפ דְנבַּב וא
 (* גוצפיוא םעדףיוא רֶעדָא .חל יתשב ֹוא .חמ
 0 (? גָאלשנייַא םעד ףיֹוא רֶעדָא ברעב וא

 ;דליוו 65 .ןַעסירּוצ (? .רעגיצטערק ַא ('
 .סּכַאלֿפ ןוֿפ (*  .ררָאּב:ןַעּפיל (* .ןעסּכַאװעג
 יד ןיִא (' .גנָעל רֶעד ןופ םעדֲעֿפ יד ןיא 6
 .טיירּב רָעד ןוֿפ םָעדֲעֿפ

 49 י ,עירזת ,ארקיו

 | 1 רק ,לָאװ ןּוֿפ רֶעדָא ,ןענייל ןופ רמצלו םיתשפל
 ,לָעֿפ א ףיֹוא רֶעדֶא רועב וא

 קרע 8 רוג ףיוא רֶעדא | תאלס לָכְב א
 .לעפ ןופ : רוע

 גָאלשפיוא ךֲעֹד ןוא .6ל = עגנה היהו .טמ
 ןייז טעוו הןש ד ל:

 ,ךילטיור רֶעדֶא ךילנירג

 רָעדֶא ,דיילק םָעד ףיוא
 ,לעֿפ םעד ףיוא

 ,גוצפיוא םָעד ףיוא רֶעדֶא
 ,גָאלשנייַא םעד ףיוא רֶעדָא

 הטערעג א ףיוא רּונ רֶעדֶא

 םָּדַמַדֲא וא קַרְקִרְי
 רועב ֹוא דָנבַּב
 ברעב וא יתשב וא

 רוע יִלְּכ לַכְב וא
 ,לָעֿפ ןופ

 ןוֿפ גָאלשסיֹואינַא סָאד זיא  אוה תַעַרְצ עגָנ
 ץמַערק א א הח* ײ

 ןערעוו ןעזיוועב לָאז סֶע ןּוא
 .רעטסעירּפ םָעד

 לָאז רעטסעירפ רעד

 ןהָעזֲעּב

 :ןקכה תֶאהָארהו
 ג  ןהּכַה הָאָו כ
 עגנה תא

 ַנּנִה תֶא רינה
 :םיִמָ תַעְבש
 ַגְנַהתֶא הָאְרְו א
 יִעיִבְׁשַה םֹיַ
 72 השפ יב

 ברעב וא יתשב ןא

 גָאלשסיוא םָעד

 ר לָאז רֶע ןּוא
 גָאלשסיֹוא םָעֹד

 .גָעמ ןַעּבעיז (ףיֹוא)

 ןהָעַז לר רע ןּוא ,אנ
 גאלשםילא םָעד

 ,גָאט ןעמּבעיז ץֿפיֹוא

 ךיז טָאה גָאלשסיוא רֶעד ּביֹוא
 דיילק םָעד ףיֹוא מײרּפשרַעֿפ
 ,גוצפיוא םָעד ףיֹוא רֶעדָא
 ,גַאלשנייַא םָעד ףיֹוא רֶעדָא

 ,לֲעֿפ םָעֹד ףיֹוא רֶערֶא רֹועַב וא
 ,ךאז רֶעדֲעי ףיוא לבל

 ף

 טרָעװ לָעֿפ סָאד סָאװ : רֹועָה הֶׂשָעַי רֶׁשֲא
 ,טייּברַארַעֿפ האל למל

 א גָאלשפיוא רעד זיִא| = 5 תַערְצ
 ,ץטַערק רֶעדנַערהעצרעֿפ | |עגנה

 .רֶע זיא ןיירנּוא  :אוה אמט

 ןענערּברַעֿפ ןעמ לאו בגג דנבהתא ףרשו .בנ
 גוצפיוא םָעד רֶעדֶא יִתָשַה תֶא וא ,דיילק סָאד ששה רצ ורצה

 ןד רֶע כ גאלשנייַא םַעד רֶעדָא ברעה תא ֹוא
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 ,ןענייל ןיא רֶעדֶא להָאװ ןיִא םיתשפב וארמצב

 |  יִלַּכ לָּכ תא וא
 רועה
 ג

 ןייז  םָעו םִע ןַעכלָעוװ ןיִא| וב הֶדְהִי רֶׁשֲא
 ,גָאלשסיֹוא רעד עגנה

 ?רֶעֿפ ַא זיא סָאד םּורָאװ |תֶרֶאממ תַעְרַצ ִב

 , ץטערק רֶעדנֲערהַעצ | אוה

 :ףרשת שאב

 ןהכה הֶאְרִי םִאְו .גנ

 הֵׂשַפ אל הגה

 ,לָעֿפ ןוֿפהטַערעגַא רּונ רֶעדָא

 ע לָאז רַעײֿפ ןיִא
 .ןֶערעו נער

 רָעטסעירּפ רעד ּביֹוא ןּוא .גנ
 ןהעז טעו

 טָאה גָאלשפיוא רעד סָאד |

 םײרּפשרַעֿפ שמ ךז | | )ענה |
 ,דיילק ץפוא - +  רֶנֵּבַּב

 ,גוצֿפױא  םָעד .ףיֹוא רעד ריר זאא חש +
 , גַאלשנייַא םָעד ףיוא רֶעדָא םֶרֶעַב וא יִתְׁשַב וא
 . הטערעג א רונ ףיוא רֶערא : רוע יִלַּכ לֵכּב וא

 - .לָעּפ ןופ |
 = ,רעטסעירּפ רעד לָאז די ןהֹּכַה הוצו .דנ

 - ןֶעלהָאֿפעּב די
 | (סָאד ןעשַאװסואלָאז עמ ןּוא וסּבִכו

 | ,זיִא גָאלשסיוא רעד סָאװףיֹוא עגנה וב רשא תא
 עי ומ - -: יב

 ןעסעילשרָעֿפ סֶע לָאז רֶע ןּוא וריגסהו

 ,גָעט 4 (ףיֹוא) ;תיִנָׁש םיִמי תַעבְׁש
 .לָאמ סעטייווצ

 .יעיבש

 .(ןירבחמ ןהשכ) יעיבר

 לָאז רָעטסעיִרּפ רעד ןּוא ,הנ ןהבה הֶאְרְו .הנ
 ןהָע עו

 נָאלשסוא רעד יװ םָעדכָאנ | סבבה ירחא
 ,ןָעְרֶאווָעג ןעשאוועגסיוא זיא | עגנה תא

 טָאה גָאלשסיֹוא רעד ּביֹוא | פה אל הִֶּה
 טרָעדנַערַעֿפ םינ עגנה
2 

 ,ןהָעוסיֹוא ןייז וניע תא

 טָאה גָאלשסיוא רעד יא הׂשפ אל עננהו
 , טײרּפשרַעֿפ טינ ךיז לש ב

 ,ןיירנּוא רֶע זיא אוה אמט

 וגפרשת שאב סֶע ּוטסלָאז רַעיײֿפ ןיִא
 ,ןענַערּברַעֿפ הי ד

 .רימלתהו הרומה תרות

 יתשה ןמ וא |

 וג .דֹוע הארת םִאְו .נ |

 י ,עירזת ,ארקיו

 ('גנּורהְעצסיוא'נַא זיא סָאד | אוה תתחפ
 . . - ן :

 , םייז;רָעטניה ןייז ףיוא ותחרקב

 ּוּתְחַּבַנב וא

 ןֵהֹּכַה חאר םאְו .ונ

 עגה הֶהַּכ הנה

 ותא םֵּבַּכְה יִרֲחַא

 ותא ערק

 דָנְּבַה ןִמ
 רועָח ןמ וא

 .טײז;טנַערָאֿפ ןייז ףיֹוא רֶעדֶא

 רעטסעירפ רֶעד ביוא ןּוא ,ונ
 ,ןהָעז טָעוו

 זיִא גָאלשסיֹוא רעד םָאד
 , ןֶערָאװַעג לעקנוד

 זיא רֶע יװ םָעדכָאנ
 , ןֶערָאװֶעג ןַעשַאוועגסיֹוא

 עסיירסיוא םהיא ןַעמ לָאז

 ,דיילק םָעד ןוֿפ

 ,לָעֿפ םָעד ןוֿפ רֶעדֶא

 ,גוצפיוא םָעד ןוֿפ רֶעֹדָא

 .גַאלשנייַא םָער ןוֿפ רֶערָא : בֶרֶעַה ןמ וא

 .ריטפמ

 עוו סֶע ּביֹוא ןּוא
 ערע ןהָעזֲעג רֶעדיװ

 ,דיילק ץֿפיֹוא דָנְּבַּב !

 רֶעדָא גּוצֿפיֹואםָעדףיֹוא רעדֶא ברעב וא יתשב וא
 ,גאלשנייא םָעד ףיֹוא שאפה +  ח

 הטָערֲעג א רּונ ףיוא רֶעדֶא רוע ילֹּכ לכב וא
 ,לָעֿפ א .ןופ נה דג

 עדנעהילּבֿפיֹואינַא סָאד זיִא אוה תחרפ
 : (ץיטַאזסיֹוא) א רו

 וטסלָאז רֶעײֿפ ןיא ונפרשת שאכ
 ,סָאר ןָענָערּבְרעפ הנני חד
 .ןייז טעו 2 גו גָאלשסיוא רעד סָאװ ףיוא :עגנה וב רשא תא

 4 , דיילק סָאד ןּוא ,חנ דגּבהו .חנ

 ,גוצפיוא רעד רֶעדָא יתשה וא

 גַאלשנייַא רעד רֶערָא ברעה וא

 הטֲערֲעג א רּונ רֶעדֶא רועה יל לכ וא
 ,לַֿפ ןוֿפ

 ןעשַאװסיֹוא טסעוו ּוד סָאװ בַּת רֶׁשֲא

 טעו גָאלשסיֹוא רָעד ןוא עגנה םֶהֵמ :
 ,ייז ןוֿפ ןָאהטּבָא ךיז

 ןַעשַאווֲעג לָאמ ַא ךָאנ לָאז תינש סּבכו
 , ןערֶעוו 0 0

 .ןייר ןייז טעו םָע ןּוא : רהטו

 .ךָאל ַעֹנֶעסֶעגָעגסיֹואינַא ,גנוסערֿפמיֹוא'נַא (!



 47 .די ,גי ,ערוצמ ,עירזת ,ארקיו .דימלתהו הרומה תרות

 ץלָאה:רֶעדֲעצ ןּוא זרא ץעו זיא סָאד .טנ תאז .טנ
 .ּפָאזיִא ןוא םָעָאֿפ עמיר ןוא ;בֹזֲאְו תעלות ינו גאלשסיוא יא ערהעל יד תַעְרַצ עַננ תַרֹוּת
 לָאז רעטסעירפ רעד א ה  ןֵהֹּבַה הֶוִצְו .ה דיילק םענעלָאװ םָעד ןופ רֶמּצַה דֵנַּב
 האפ לָאז ןעמ סָאד טחשו ריילקםֶענֶענײל םע ןוֿפ רֶעדָא םיִּתְׁשִּפַה וא
 לעגיופ ןייא תֶחֶאָה רופצה תֶא וצֿפיוא םָעד ןופ רֶעדָא יתשח וא
 סעֿפעג סענעמיל א ןיִא = ׁשֶרֶח יִלַּב לא גַאלשנייַא םָעֹר ןופ רֶעדֶא בֶרֶעֲה וא
 .רַעסַאװלַאװק ףיוא : יח םימ לע רער א ריג ןופ רע רוע יִלְּ לָּכ וא
 | ןייר רַאֿפ םהיא ןֶערֶעלקרע ּוצ ורהטל

 םהיִא ןּערָעלְקְרֶע ּוצ רֶעדֶא ;ואמטל וא
 ןיירנוא רַאֿפ -

 .טי ,ה -- במ ,ד ,ב םיכלמ :הרטפה

 הי .,ץֶרֹצִמ
 טדערעג טָאה טָאג ןוא .א הָוהְי רֵּבַדיו .א

 השמ ּוצ השמ לא

 : יוזא ;רטאל

 היהת תאז .ב

 ערצמה תרות
 ותרהט םֹויִּב

 ;ןֵהֹּכַה לא אֵבּוהְ
 ןהכה אציו כ
 ,רָעְגאל ןרָעפיוא הנחמל ץוחמ לֶא
 רָעטסעירפ רֶער ביוא ןוא ןהכה הארו
 ,ןהעז טָעוו טי ה
 טלייהרעּפ זיא סע סָאד .אפרנ הנהו
 ןֶערָאװעג 0
 ץמערק ןוֿפ גָאלשסױא רעד תַערַצַה עגנ

 יַעֹורֵּצַה ןמ

 ןקכַה הָוְו.ד
 ֵהּטַּמַל חָקָלְ
 תֹויַח םיִָפָצ יִתש

 ןייז לָאז סעיד .ב

 ןֶעגיצטערק םעד ןיֿפערהֲעל יד

 :גנוגינוירןייזןּופ גָאט םָעד ןיִא

 ןערֶעװ טכַארּבעג לָאז רֶע
 .רעטסעירפ םּוצ

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא .ג
 ןהענסױרַא

 .ןעגיצמערק (' ןֿפ

 רעטסעירפ רֶעד לָאז
 ,ןעלהָאֿפעּב

 ראפ ןעמהָענ לָאז ןָעמ סָאד
 ךיז טגינייר סָאװ ,םָעד

 ,ןעלגיוֿפ עגידעבעל ייווצ
 , נייר

 ןעגירעּבעל םָעִד (רֶעּבֶא) -ו
 ,לעגױֿפ

 ןעמהענ רֶע לָאז םהיא

 היחה רפצה תֶא .ו

 ּהָתֹא חש
 וראה ץֵע תֶאְ
 תעלה יִנָש תֶאְו
 ,ּפָאזיִא םָער טימ ןּוא בזאה תאו

 םתוא לבטו

 הָיִחַה רֹפְּצַה תַאְ

 ץלָאהרַערעצ םָעד טימ

 ,םָערָאֿפ עמיור יד טימ ןּוא

 ןעקנּוטנייַא יז לָאז רֶע ןּוא

 לעגױֿפ ןעגירעּבעל םעד טימ

 ,לעגיופ ןוֿפ טּולּב סָאר ןיא | רפצה םֵדְּב
 ,טעטכַאלשעג זיִא סָאװ הטחשה

 .רעסַאוולאווק םָעד ףיוא 1 םייחה םימה לע

 ןעגנַערּפש לָאז רֶע ןוא .ז הזהו .ז

 רהטמה לע

 תַעְרָּצַה ןִמ

 םיִמָעְּפ עַבֶׁש

 ךיז טגינייר סָאװ , םָעד ףיוא

 ,ץטערק םָעד ןוֿפ

 לָאמ ןעבעיז

 ,ןעגינייר םהיא לָאז רֶע ןּוא ורהטו

 ןֶעוָאלקֲעװַא לָאז רֶע ןּוא חלשו

 לָעְגיופ ןעגירעּבעל םעד  היחה רפצה תא

 : הָדָשה יִנָּפ לע
 טגינייר סָאװ ,רֶעֹד ןּוא | ר רהממה םֶּבִכְו .ח

 רעדיילק ויָדנּב תֶא ענייז .ןעשאווסיוא לָאז , ךיז
 רָאג ןֶערעשּבָא לָאז רֶע ןוא ורעש ל תא חַּלְנו

 , רָאה ענייז

 .דלֲעֿפ עײרֿפ סָאד ףיוא

 .ןֶעקישקַעוַא ('
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 םיִּטַּב ץחרו

 רֶהָטו
 רַחַאו
 הֲָחּמַה לֶא או
 ולהאל ץוחמ בשיו

 :םיִמָיתַעְִׁש
 היהו .ט

 יעיִבַשח םֹיַ
 ורעש לָּב תֶא חַּלִני

 ושאר תא

 וז תֶא
 ויניע תּבִג תאו

 ורעש . תאְו

 יִדָגְּב תֶא בו

 ורָשְב תֶא ץֵחרו

 יעמשה םֹּיַבּו <
 כ יש ל
 םמיִמְת
 תַחַא הֵׂשְבִכְ
 ּהתנש תּב

 הָמיִמְ
 םינרשע השלשו

- 
 הָחְִמ
 שב הב
 :ןָמָׁש י דָחֶא נלְו

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעשַאווסיֹוא ךיז לָאז רֶע ןּוא
 רַעסַאװ ןיִא

 ,ןייר ןייז טָעוװ רֶע ןּוא

 ךָאנרֲעד ןּוא

 ןיא ןעמּוקניירא רֶע לָאז
 ,רֶענַאל סָאר

 ןיא ןעניֹואוו לָאז רֶע רֶעּבֶא
 טלעצ ןייז ןּוֿפ ןעסיורד

 .גַעט ןַעּבעיז

 :ןייז יֹוזַא לָאז .ט

 גָאט ןַעטּבעיז ן'פיוא

 ענייז רָאג ןֶערֲעשּבָא רֶע לָאז
 ,רָאה 2
 ּפָאק ןייז (ןוֿפ)
 דרָאּב ןייז ןּוא

 ענייז ןוֿפ ןֶעמֶערּב יד ןּוא
 ,ןֶעגיֹוא

 רָאה ענייז רָאג ןּוא

 ,ןֶערֶעשּבָא רֶע לָאז

 ןָעשַאווסיוא לָאז רֶע ןּוא
 ,רעריילק ענייז

 ןָעשַאווסיוא לָאז רֶע ןּוא
 רַעּפרַעק ןייז

 | ,רָעַסַאוו ןיא

 . ןייר ןייז טָעוו רֶע ןּוא

 גָאט ןַעמכַא ןיא ןּוא יי

 ןֶעסּפֶעש ייווצ ןעמהָענ רֶע לָאז

 ,רעלהָעֿפ ןהֶא

 עלֲעסּפָעש ןייֵא ןּוא

 ,ענירַהֶאי א

 ,רעלהָעֿפ ןהָא

 לָעטנהעצ יירד ןּוא

 להעמ:לָעמָעז

 ,רעֿפּפָאזײיּפש א רַאֿפ

 ,לייַא טימ טשימרעפ

 .לייֵא ('נול ןייֵא ןּוא

 .ןיה א ןוֿפ ליטֿפלָעװצ א ,סָאמ ַאוַא (:

 .די ,ערצמ ,ארקיו

 ןִהֹּכַה דיִמָעֶהְו אי
 רהטמה

 רֶהָטמַה שיאה תֶא
 םַתַאְו

 הָוהי ינפל
 : דעומ לָהא חַתַ

 ןֵהֹּכַ קל בי
 ָחֶאָה ׂשֶבְַּה תֶא
 ותא ביִרְקִהִו

 לֹאֲשֵׁם 
 ןמשה גל תֶאְו
 הפּונת םֶתֹא ףיִנֵהְו

 ;הָוהְי יִנְפָל

 תא טחשו .גי

 שבה

 רֶׁשֲא םֹוקָמִּב

 | תאטחה תא

 הָכעָה תֶאְ
 שה םֹקְמַּב
 תאַּטַחַּכ יִּ

 ןֵהֹּכִל אּוה םשאה

 :אּוה םיִׁשָדַק שרק

 ןהכה חַקָלְו .די

 םֵׁשֲאָה םַּדִמ

 ןהּכַה ןתנ
 ןזא ףונת לע

 רהטמה |
 .ןֶעּבֲעג (1

 ,רעטסעירפ רֶעד ןּוא .אי
 לָאז ,טגינייר רֶעכלַעו

 ןעלעטשקַעװַא
 טגינייר רֶעכלֶעוװ ,ןַאמ םָעד

 ךיז
 יז ןוא

 טָאג רָאֿפ

 ןוֿפ גנַאגנייַא (םייּב)
 .טלטצסמפימש

 רעטסעירּפ רעד ןּוא .בי
 ןעמהָענ לָאז

 ,סּפעש ןייֵא

 ןעגניירּב םהיֵא לָאז רֶע ןּוא
 ,רָעֿפּפָארלוש א ראפ

 , לייָא גּול םָעד טימ

 ןעכַאמ ןַעזָאל לָאז רֶע ןוא
 גנּוגָעװֲעּב א יז טימ

 .טָאג רָאֿפ

 .ינש

 ןעטכַאלש לָאז ןעמ ןּוא ,גי
 סּפֶעש םָער

 ןעמ ּואװ טרָא םָעד ףיֹוא |
 טָעטכַאלש | טחשי |

 רָעֿפּפָאדניז סָאד

 , רעֿפּפָאצנַאג סָאד ןּוא

 ,טרָא ןעגילייה םָעד ןיִא

 סָאד יוו ױזַא םּורָאװ
 רעֿפּפָאדניז

 ;רלּוש סָאד ךיוא טרֶעהֲעג
 ,רעטסעירּפ םָעד רעּפֿפָא

 .סַע זיִא גילייה ץנַאג

 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןּוא .די
 ןעמהָענ

 םעד ןוֿפ טּולּב םָעד ןוֿפ
 ,רַעֿפּפָאדלּוש

 סֶע לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא
 ןערימשטב

 לָעּפרָאנקרהָא םָעד ףיֹוא

 ,ךיז םגינייר סָאװ ,םָעד ןופ



 .דימלתהו הרומה תרות

 (רֶעיֹוא) ןעטכַער םָעד (ןופ) תינמיה

 ןֶעמיֹוד םָעד ףיוא ןוא ןִהֹּב לעו

 דנאה רעטכָעְר ןייז ןופ תינמיה ודו

 ןעמיוד םָעד ףיוא ןוא | = ןקּב לעו

 .םוֿפ ןעטכַער ןייז ןופ | :תינמיה ולנר

 רעטסעירפ רעד וא ומ ןהֹּכה חקלו .וט
 ןעמהענ לָאז 0

 לייא גול םָעד ןופ ןמשה גלֶמ

 ןעסעינפיורַא לָאז רֶע ןּוא קציו

 ןוֿפ דנַאה עקניל יד ףיֹוא | ןהּכה ףֵּכ לע
 .רעטסעירּפ םָעד ֶ; תילאמשחה

 לָאז רעטסעירפ רֶעֹד ןהּכה לבטו .ומ
 ןעקנּוטנײַא ה"י יא

 רעגניֿפ ןעטכער ןייז תיִנָמְיַה ועָבִצֶא תֶא
 טא ןמשה ןמ

 רעקניל ןייז ףיֹוא זיא סָאװ| | לע רשא
 1 ,דנַאה | תילאמשה

 7 , ןוֿפ 2 :ץרּפש לָאז רֶע ןוא = ןמשה ןמ הזחו

 ןוא .לט
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 ,לייא סָאד (:ןיִא

 רַעגניֿפ ןייז טימ ועבצאְּב

 לָאמ ןֶעּבעיז םימעפ עבש
 . . ₪; -ןש

 ערי .טָאנ ראפ : הוהי ינפל
 טשער םעד ןוֿפ ןּוא

 ,לייא םָעד ןוֿפ
 ,דנַאה ןייז ףיוא זיִא סָאװ

 "= ןמשה רֶתיֵמּו וי
 ופָּכ לַע רֶׂשֲא

 ןהַֹּ ןח
 א ךּונְּת לע

 רַעטסעירּפ רעד לָאז
 1 ערימשעּב

 ,לעפראנקרה םעד ףיֹוא

 ,ךיז טגינייר סָאװ ,םָעד ןוֿפ רהטמה

 ,(רֶעיֹוא) ןעטכער םָעד ( ןּוֿפ) תינמיה

 ןעמיוד םעד ףווא ןוא ןהּב לעו

 דנַאה רֶעטכַער ןייז ןוֿפ תינמיה ודי

 ןעמיֹוד םָעד ףיֹוא ןּוא ֶהַּב לעו

 .םּופ ןעטכער ןייז ןוֿפ תינמיה ולגר

 .ןַעּבעג = .ןופ 0

 40 .די ,ערצמ ,ארקיו

 ;דלוש ןוֿפ טּולּב סָאד ףייא ;םשאה םד לע
 .רעֿפפָא + עת עת - -

 טּביילּב סע סָאװ ןוא .חי ןמשב רתונהו .חי
 ,ליײֵא םָעד ןיֿפ גירביא ="

 ןוֿפ דנַאה רעד ףיוא סָאװ ןהכה ףֹּכ לע רשא
 ,רעטסעירּפ םָעד טי 09 צד
 ןערימשָעּב רֶע לָאז ןתי

 סָאװ ,םָעד ןוֿפ ּפָאק ן'פיוא רהטמה שאר לע
 ,ךיז טנינייר

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא ןֵהֹּכַה ויָלָע רַפְכו

 ןֶעּבֶעגרֶעֿפ םהיֵא ראפ |
 3 .טָאג רָאֿפ ,הָוְי נפל

 ןהכה הָׂשָעְו .שי
 תאָּטַהַה תֶא

 לָאז רעטסעירפ רֶעד ןּוא .טי
 ןעגיטרָעֿפרַעֿפ

 (!רָעֿפּפָאדניז סָאד

 ןעּבעגרעֿפ לָאז רֶע ןּוא רפכו

 ךיז טגינייר סָאװ ,םעד ראפ רהטמה לע

 ,םייקניירנּוא ןייז ןופ ותאמטמ
 8 הע 1 3 *

 טחשי רַחַאְו
 ;הָלֹעָה תֶא

 ןעמ לָאז םָעדכָאנ ןוא
 ןעמכַאלש

 .רעֿפּפָאצנַאג סָאד

 ןקכה הָלָעָהְו כ
 הָלעֶה תֶא

 לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןּוא כ
 ןעגניירבפיוא

 רָעַּפפֶאצנַאג סָאד

 רָעֿפּפָאזיּפש סָאד ןוא החנמה תאו

 = רַאטלַא ץֿפיֹוא החבזמה

 לָאז רעטכעירּפ רעד ןוא ןהּכה וילע רפכו
 ןַעּבעגרַעֿפ םהיא רַאֿפ -
 .ןייר ןווז טעו רֶע ןּוא :רהטו

 .ישילש

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישימח

 אוה לד םִאְו .אכ

 תֶנְשַמ ֹודָי יאו

 דָחֶא שָבְּב חַקְָ

 םרָא רֶעּבָא זיא רֶע ּביֹוא .אכ

 (ןענעמרַעֿפ ןייז ןוא
 ,("מינ טכיידנרער

 סּפעש ןייֵא ןעמהָענ רֶע לָאז

 רַעֿפּפָאדלּוש םלַא םשא

 גנּונֲעווַעּב א (ןָעְבַאמ ּוצ) הַּפּונְתִל

 ' | יֵלָע רֵּפַכְ ,םהיִא ראפ ןַעּבעגרַעֿפ וצ םּוא וילע רפכל

 .םינ טגָאמרָעֿפ רע (* .דנַאה (=
 4 וז

 .ץלָעטּפֶעש יד (!
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 (הפיא) ,לעטנהעצ ןייא ןוא דחֶא תֶלס ןורשעו
 ,להֲעמ:לֶעמָע זי
 ,לייִא טימ טשימרָעֿפ משב לּולּב

 ,רָעֿפּפָאזייּפש א ראפ הָחְנְמִל

 :ןְמָׁש גלו
 םירת יתשו .בב

 ָֹ יב יִנָש וא
 גַת רט

 .לייֵא נול ןייא ןוא

 נביֹוטלעטרוט יו וא .ב
 ,ןנעביומ עגנוי ייווצ רֶעדָא

 טָעוו ןַעגעמרֶעֿפ ןייז סָאװ
 ,ןעביירגרעד

 ַא ןייז לָאז ָענייֵא ןוא תאטח דחאה היחו
 רעֿפּפָאדניז 3 = א רע לצנ

 הל דחה
 םתא איִבֲהְו .גכ

 משה וי
 ות
 ןקכַה לֶא
 להא חתפ לא
 דעמ 0
 .טָאג רָאֿפ : הָוהְי יִנפִל

 קפה חקל ה
 ֶׁשֶָה ׂשֶבְ תֶא
 ןמשה גל תֶאו

 ןָקּכַה םָתֹא ףיִנהְו
 ;הָותְי נפל הפּונת

 טחשו .הב

 םעָעָה שָבכ תֶ
 ִהֹּכַה חקל

 .רַעֿפּפָאצנַאג א ַענייֵא ןוא

 ןעגניירּב ייז לָאז רֶע וא .גנ

 גָאט ןעטכַא ןיֿפיֹוא

 גנוגינייר ןייז ןופ

 רֶעמסעירּפ םּוצ

 ?סטֿפיטש ןּופ גנַאגנייַא םייּב
 טלעצ

 רֶעטסֶעירּפ רֶעד ןּוא ,דנ
 ןעמהענ לָאז

 ספעש:רעֿפפָארלּוש םָעד

 ,לייַא גֹול סָאד ןּוא

 לָאז רָעטסעירּפ רֶעד ןּוא
 א ןעכַאמ ןַעזָאל ייז טימ

 .טָאג רָאֿפ גנּוגֲעוַעּב

 ,סּפעש:רָעֿפּפָארלוש םָעד

 לָאז רָעטסעירּפ רעד ןּוא
 - ןעמהענ

 םעד ןוֿפ טּולב םָעֹד ןוֿפ םשאה םדמ
 רַעֿפּפָארלּוש יוד

 ןערימשעב לָאז רֶע ןּוא ןתנו

 ,לעּפרָאנקרהֶָא םעְר ףיוא ןזא ךונת לע
 צו : -

 ךיז טגינייר סָאװ ,םָעד ןופ רהטמה

 ,(רֶעיֹוא) ןֶעמכֶער םָעד (ןּופ) תינמיה

 ןעמיוד םָעד ףיֹוא ןּוא ןְֶּב לע

 .דימלתהו הרומה תרות

| 

:| 
| 

 \ ןעטכַאלש לָאז ןַעמ ןּוא ,הנ

 תִנמִיה ול <

 רֶתֹוּנַהְו .טכ |

 .די ,ערצמ ,ארקיו

 דנאה רָעמְכְעִר ןייז ןופ תינמיה ודי

 ןָהּב לע |
 סוֿפ ןָנַר ןייז ןופ = !תיִנמִיַ ולנר
 ְמְׁשַה מו .וכ

 ןעמיוד םָעד ףיֹוא ןּוא

 לייֵא םָעד ןוֿפ ןּוא ,וכ
 ;פיִורַא רָעמסעירּפ רעד לָאז ןהֹּכַה קצי
 ו לז)

= 
 ןוֿפ דנַאה עקניל יד ףיֹוא | פה ףּכ ְץ

 .רעטסעירּפ םָעד 0 תילאמשה

 ןֶעגנַערּפש א לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןוא =  ןִהַּבַה הָּזִהְו .זמ
 רָעגניפ ןֶעטכער ןייז טימ  תיִנֵמיֵה ֹועֵּבִצֲאּב
 ןמשח ןמ

 |  ֹוּפַּכ לע רֶׁשֲא
 | תילאמשה

 םיִמָעְּפ עבש
 : הוה יִנָפל
 ןהכה ןֵתָנְו .חכ

 ,לייַא םָעד ןוֿפ

 רעקניל ןייז ףיֹוא זיא סָאװ
 ,דנַאה

 לָאמ ןֶעּבעיז
 .טָאג רָאֿפ

 לָאז רעטסעירפ רעד ןוא .חכ
 ןערימשַעּב

 ,לייִא םָעד ןופ ןמשה ןמ

 ,דנַאה ןייז ףיוא זיִא סָאװ ופּכ לַע רשא

 ,לָעפרֶאנְקרהֶא םעד ףיוא ןזא ךונת לע

 ,ךיז טגינייר סָאװ ,םָעד ןופ רהטמה |

 ,(רֶעיֹוא) ןַעטכֶעַר םָעד (ןופ) תינמיה |

 ןעמיוד םָעד ףיוא ןּוא ןהּב לעו |

 :ַאה רָעטבְער ןייז ןוֿפ תיִנֵמיַ ודי |
 ןעמיֹור םָעד ףיֹוא ןּוא ןּב לעו |

 ,סוֿפ ןָעטכער ןייז ןופ

 טרָא םעְד ףיוא םוקמ לַע
 סעד ןופ טּולֹּב םָעד ןוֿפ :םשאה םד -

 .רעֿפּפָארלוש
 ענירּביִא סָאד ןּוא .טכ

 ,לייָא םָעד ןופ ןמשח ןמ

 ןקכה ףַּכ לַע רֶׁשֲא
 תי

 דנַאה רעד ףיוא זיִא סָאװ
 ,רעטסעירפ םָעד ןיֿפ

 ןערימשעּב רֶע לָאז



 .דימלתהו הרומה תרוה

 ,םעד ןוֿפ ּפָאק םעד ףיוא רהטֶמה שאר לַע
 ,ךיז טגינייר סָאװ

 םהיִא רַאֿפ ןַעּבֲעגרַעֿפ ּוצ םּוא ויִלָע רַּפַבְל

 .טָאנ רָאֿפ :הוהי נפל

 ןעכַאמ לָאז רֶע ןוא .ל הֵׂשֲעַו .ל

 ;לָעטרוט יד ןוֿפ (!ַענייֵא | ןִמ דָחֶאָה תֶא
 ןעביומ ! םירתה

 הנויח ינבמ וא

 ןעגעמרָעֿפ ןייז סָאװ ,םָעד ןופ : ודי גישת רֶׁשֲאַמ
 ,ןעכיירגרעד טָעוו

 ,ןעביומ ַעגנּוי יד ןופ רֶעדָא

 ;רָעֿפ ןייז ּוצֶאוו ,סָאד .אל רֶׁשֲא תֶא אל
 ,ןעכיירגרעד טו ןַענעמ = | ודי גישת

 ענייֵא (ןעכאמ רֶע לָאװ תאַּמַח דָחֶאָה תֶא
 א ראפ ,רעֿפּפָאדניז א רא

 ?צנַאג א הלע דחאה תאו רַאֿפ עֹנייֵא ןּוא
 ,רַעֿפּפָא יע שר שר -:1:

 ;ןייפש םָעד טימ ןַעמַאזּוצ החנמה לע
 ;רָעֿפּפָא | 3:57 =
 'לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןוא ןהכה רפכו
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 ,ךיז טגינייר סָאװ ,םָעד רַאֿפ רֶהַּטַּמַה לַע

 ! הָוהְי יִנָפְל
 תרות תאז .בל

 עג ֹוּב רֶׁשֲא

 .טָאג רָאֿפ

 ערהעל יד זיא עיד .בל
 םָעד רַאֿפ

 אד זיא סֶע ןעבלַעװ ףוא
 ,ץימערק ַא ןּופ גָאלשסיֹוא נַא א | תעְרְצ

 ןעגעמרָעֿפ ןייז סָאװ ןוא ןדי גישת אל רשא
 ןעכיירגרער טינ טעו

 .גנוגינייר ןייז ייּב + ותרהטב
 עדו ]

 .יעיבר
 .(ןירכוחמ ןהשב) ישש

 גל = הָוחי רֵּבַדיִו .גל

 ןרחַא ּוצ ןוא השמ ּוצ ןרהא לֵאְו הָׁשֹמלֶא

 :סעדנַענלָאֿפ י ; רמאל

 ,רל ואבת יִּכ .רל

 ענְ ץֶרָא לא
 ךייא ביג ךיא סָאװ םֶכָל ןתנ ינא רֶׁשֲא

 טרֶערעג טָאה טָאג ןּוא

 טָעוװ רהיִא ןֶעוו
 ןעמוקנײרַא

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא

 .ענייֵא יד (

 :ריִּקַח ןמ לֵּפש

 21 .די ,ץרצמ ,ארקיו

 ,םּוטנָעגייא םּוצ

 (+ןעכַאמ לָעוו ךיא ןּוא
 ץמערק ַא ןוֿפ גָאלשטױאנ ַא

 הזְחַאַל

 תערצ עגְנ יִּתַתְנ
. 

 רֶעייֵא ןופ זיוה ַא יא ר תיִבָּב
 ,דנַאל;םּוטנַעגייַא םֶכְתַזְחֶא

 ןעמּוק לָאז .הל אבו < הל

 תיבה ל רֶׁשֲא

 ןֵהֹּכַל דינה
 ,טרֲעהָעג זיוה סָאד ןֶעמָעוו ּוצ

 סעד ןַעגָאז לָאז רֶע ןּוא
 רעמסעירפ | ,

 | הב ;יֹוזַא רמאל
 ו גָאלשסיוא'נָא יוו עגנכ

  תִּבַּב יִל הֶאְרִנ
 ןהּכַה הָּצְו.ול
 תיבה תֶא נפ

 ןֶעזיווֲעּב רימ ייּב ךיז טָאה
 .זיוה ןיִא

 רעטסעירפ רעד ןּוא ול
 , ןֶעלהָאֿפעּב לָאז |

 ןעמיירסיוא לָאז ןעמ סָאד
 זיוה סָאד |

 רָעטסעירפ רעד רָאּפְעּב ןהכה אבי םֶרטּב
 ןעמוק .םעוו .

 ,גאלשפיוא םעד ןהעעב עגנה תֶא תֹואְרָל
 ןיירנוא םינ לָאז םִע םּוא אמי אלו

 ןערֶעוו
 , = ,זיוהםעד ןיִא זיִאסָאװ ,סֶעלַא | תיֵּבַּב רֶׁשֲא לכ

 םָעדכָאנ ןּוא ןכ רַחַאְ

 ןִהֹּכַה אוב
 ;תייַּבַה תֶא תוארל

 יל עגנה תֶא חָאָרְו ל
 עגנה הנה
 בה תיק

 ןעמּוק רעטסעירּפ רֶעד לָאז

 .זיֹוה סָאד ןהָעזֲעּב

 םָעד ןהָעז לָאז רֶע ןּוא ירא
 ,גָאלשסיוא

 "ואלשסיוא רעד ּביֹוא סָאד

 םָעד ןופ דנֲעװ יד ןיא זיא

 ₪ , ןעגנּוֿפעיטרַעֿפ תרורעקש

 ,עבילנירג תקרקרי

 ,עבילטיור רֶעדָא תַּמַּדִמַדֲא ןא

 ןהָעוסיֹוא רֶעייז ןּוא ןְהיֵאְרַמ

 ,דנַאװ יד סלַא רֶעגירדעינ זיא

 ער ןהכה אֵצֹיְו .חל רעטסעירפ רעד לָאז ןַאד .חל
 ןהָעגסיור ד ד

 .ןֶעּבֶעג ('



 ל
+ 

 תיבה ןִמ

 תיֵּבַה חַתּפ לא

 תיֵּבַה תא רג םֶהְו

 ; םיִמִי תַעבׁש

 ןֵהֹּכַ בש מל

 יעיבשה םֹוּיַּב

 האָר
 נה הָׂשָפהָּנִו
 : תיבה תיק

 ןהכה הֶּוִצְו .מ

 ינבֲאָהתֶא ולח
 עגנה ןֵהַּב רֶׁשֲא

 ןֶהְתֶא וכילָשַהְ

 ריִעְל ץוחמ לֵא
 : אמט םוקמ לֵא

 תיבה תֶאְו

 תִיִַּמ עצי
 ביִבֵמ

 רֶפָעֶה תֶא ּוכפשו
 וצקה רז שא

 ריִעְל ץּוחמ לא
 : אָמט םוקמ לא

 וחקלו .במ
 תורחא םיִנֵבֲא

 ואיִבַהְ
 םינבאָה תחת לא

 חקי רֶחַא רַפָעְ
 ;תיּבַה תֶא חַמְ

 עהיצסיֹורַא 1

 םיֹול (+

 .אמ

 .רימלתהו הרומה תרות

 ,זיוה םָעד ןופ גנַאגנייַא םּו

 ןעסעילשרָעֿפ לָאז רֶע ןּוא
 זייה סָאד =

 .גְעמ ןעבעיו ףיֹוא

 רַעטסעירּפ רֶעד ןּוא .טל
 ןעמוקקירוצ לָאז

 גָאמ ןָעטעּבעיז ן'פיוא

 ןהָעְז לָאז רֶע ןּוא

 טָאה גָאלשסיֹוא רעד ּביֹוא
 טיירפשרעפ ךיז

 ,זיוח םָעד ןּוֿפ דנָעוו יד ףיֹוא

 רעמסעירפ רֶעד לָאז ן .מ
 ,ןעלהָאֿפַעּב

 ( עסיירסיורא לָאז -
 2 יימש יד ּ

 גָאלשסיֹוא ר רעד ַעכלֶעװ ןיא
 ,ויִא

 ;סיֹורַא יז
 ןעֿפרַאװ

 לָאז ןָעמ ןּוא

 טרָאטש ןרעסיֹוא

 .טרָא םֶעניירנּוא'נַא ןיִא

 זיוה סָאד ןּוא .אמ

 (- ןַעּבָאשּבָא ןעזָאל רֶע לָאז
 גינייוועניא 0

 ,םּורַא ןּוא םּורַא

 ןעטישפיוא לָאז ןָעמ ןּוא
 (דרֶע י

 ןֶעּבָאשֶענּבָא ןעּבָאה ייז םָאװ

 ןעמהָענ ןָעלָאז ייז ןּוא .במ
 רעניימש ַערֶעדנַא
 .ןעגניירּב ןַעלָאז יז ןּוא

 רַעניטש יד טָאטשנָא

 .לָאו (!ררע ַערעדנַא ןּוא
 ןעמהענ ןעמ

 (* ןעּפעלקעּב לָאז ןעמ ןּוא
 .זיֹוה סָאד

 .ביוטש יד (* .ןעצטַארקּכָא (= .ן
 , .ןערימשפיוא (5

 ,ערצמ ,ארקיו

 בושי םאו .גמ

 לח רַחַ
 םיִנָבֲאָה תֶא
 תוצקה ירא
 בה תֶא
 :תוטה יִרֲחאְ
 ןהּכה .אֵבּו .דמ
 הארו

 1 וגה הָׂשַּפ הָּנְִ

 תי
 או תֶרְֶמַמתַעְרִצ
 תיּבּב

 : אוה אֵמַמ

 תיבה תֶא יתנו המ
 ִנְבֲא תֶא
 יצָע תֶאְ
 ִיַּבַה רַּפַע ָּכ תֶאְו
 איצוהו

 ריעל ץּוחַמ לא
 ;אמט םוקמ לא

 תיבה לא אָּבַהְו .ומ

 ימי לָּ
 ותא ריִגַפה

 : בֶרְעְה דע אֵמטִי

 תיִּבַּב בֵכֹּׂשַהְו .ּומ

 וידנב תֶא ֵּבַכי

 תב לכאהו
 דג תא בי

 .ןֶעכֶערּבּוצ (?

 .די

 ןוא 4

 ל" תב חרפוע עגנה
 גָאלשסיֹוא רעד ּביֹוא
 ןעהילבפיוא = רעדיוו

 זיוה םָעד ןיִא

 טָאה ןעמ יװ םָעדכָאנ
 ןַעסי רעגסיורא

 רענייטש יד

 7 םָעדכָאנ ןּוא

 זיֹוה סָאד

 טָאה ןעמ יוו םָעדכָאנ ןּוא
 ,טּפֶעלקעּב

 רעטסעירפ רעד לָאז .דמ
 ןעמּוק

 טָאה גָאלשסיֹוא רעד ּביֹוא
 טיירפשרעפ ךיז

 ,זווה םַעד ןיא

 רעדנערהעצרעֿפ א סָאד זיא

 ןיטערק |
 | ,זיוה םָעד ןיא

 .ןיירנוא זיא סָע

 ('ןעסיוטשוצ לָאז ןעמ ןוא .המ
 ,זיוה סָאד

 רענייטש ענייז

 ,ץלָאה ןייז ןּוא

 ןוֿפ רע יד רָאג ןּוא
 ,זיוה םָעד |
 ןערהיפסיורא לָאז .ןעמ

 .טרָא םעניירנו

 טמּוק סָאװ ,רָעֹד ןּוא .ומ
 זיוה סָאד ןיִא ןײרַא

 ,םייצ עצנַאג יד

 סֶע טָאה ןעמ (רֶעכלָעוו ףיֹוא)
 ,ןעסָא ערע |

 .דַנָעווא ן זיּב ןיירנּוא ןייז טעו

 טגעיל סָאװ
 ,זיוה םיִא

 ,רעדיײלק ַעֵנ

 ,רֶעד ןּוא .זמ

 יוז ןַעשַאװ לָאז

 ,זיֹוה םיִא טסֶע סָאװ ,רָעד ןּוא



 אבי אב םאְו .חמ

 כה
 הָאָו
 הֵׂשָפ אל הֵּנִהְ

 ענגה
 ₪0 תיבּב

 ירחא

 יּבַה תֶא חמה
 תֶא ןחּכַה רהט

 תיבה
 עה אפי
 חקלו טמ

 ִיַּבַה תֶא אט
 םיִרפִ יְִּׁש
 ורע ץעו
 העלות ינשו
 ; בז

 טחשו 2

 תָחֶאָה רעה תֶא
 שרח יִלְּכ לֶא
 ; םייח םימ לע

 חַקִלְו .אנ

 רֶָה ץע תֶא
 בֹואָה תא
 תַעַלֹוַּח יִנָש תֶאְ
 היחַה רפצה תֵאְו
 םתא לַבַט

 רפצה בדּב

 הטוחשה | |

 7 חה סב

 .דימלתהו הרומה תרות

 רעד רַעְּבֶא ּביֹוא .חמ |
 ןעמּוק טָעוו רעטס עירפ |

 ,ןהעז טעו רֶע ןוא

 טָאה גָאלשסיוא רֶעד סָאד |
 טײרּפשרעֿפ טינ ךיז

 זיוה םיִא

 ,םערכָאנ

 | טפעלקעב טָאה ןעמ יוו
 ,ויֹוה סָאד

 רעטסעירפ רעד לו
 זיוה סָאד ןערֶעל קרֶע | -

 ,ןייר ראפ

 זיִא גָאלשסיֹוא רעד ןעד
 .ןַערָאװַעג טלייהענסיוא

 ,ןעמהָענ לָאז רֶע ןּוא .טמ

 ,זיֹוה סָאד ןעגינייר ּוצ םּוא

 ןעלגיוֿפ ייווצ

 ןילָאה:רֶערעצ ןּוא
| 

ברַאֿפעגנױָאטרַאק ןּוא
 | עטּ

 | םָעדָאֿפ
 .ּפָאזיִא ןוא |

 ןעטכַאלש לָאז רֶע ןּוא -נ

 לעגויפ ןייֵא .(םָעד)

 ,םָעֿפֶעג םִענעמייל א ןיא

 .רעסַאװלַאװק ףיוא

 ןעמהענ לָאז רֶע ןּוא .אנ

 ץלָאה:רעדֲעצ סָאד

 םָאזיִא םָעד ןּוא

 . ץטּברַאֿפעגנױָאמרַאק יד ןוא
 | םָעדָאֿפ

 | לעגױֿפ ןעגירֶעּבעל עַד |

 ןעקנוטנייַא יז לָאז רֶע

 םָעד ןוֿפ טּולְּב סָאד ןיִא |
 לענוֿפ ןעטעטכַאלשעג = |

 .,רעסַאװלַאװק סָאד ןיא ןּוא

 י ,ערצמ ,אדקיו

 תיֵּבַה לֶא הָּזִהְ
 :םיִמֲעְּפ עבש

 תיבה תֶאאֵּטִחְו .בנ

 יִיחַח םימבי
 ָּיַחַה רּפִצבו
 זראה ץֵעבּ
 - באבו |

 : תעְלותה יִנְׁשִבּ

 חלשו .גנ

 הָיָה רצה תֶא
 ריִעְל ץוחמ לא

 הָדָשַה יִנפ לֶא
 תיבה לַע רַּפכְו
 ;רָהָטְו
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 ןענַעג ןעגנערּפש לָאז רֶע ןּוא
 זיוה סאד

 .לָאמ ןָעְבְעיז

 ןעגינייר לָאז רֶע ןוא .בנ
 זיוה סאד

 םָעד ןוֿפ טּולּב םָעֹד טימ
 לעניֿפ

 רעסַאװלַאװק יד טימ ןּוא

 ןעגירֶעּבעל םָעה טימ ןּוא
 ועגייפ

 לאה; רֶעדעצ םָעד טימ ןּוא

 ּפָאזיִא םָעֹד טימ ןּוא

 2ניזָאמרַאק יד טימ ןוא
 .םָעדָא ָאֿפ עטּברַאֿפעג

 עוָאלקֶעװַא לָאז רֶע ןּוא .גנ

 - ליפ ןעגידעּבעל םָעד

 טדָאטש ןרעסיוא

 ,דלָעֿפ ץיירפ סָאד ףיֹוא

 ןֶעּבֶעגרַעֿפ לָאז רֶע ןוא
 ,זיֹוה סָאד ףיֹוא

 .ןייר ןייז טעו סֶע ןּוא

 .ישימח

 הרותה תאז .דנ

 תַעַרְצַה עְַנ לָכְל
 קתנְו
 דֵנַּבַה תַערַצְלּו .הנ

 תובל
 תאשלו .ו

 לו

 רבו
 תרוהל .ונ

 אֵמָּטַה םוי
 רהטה וי

 תרות תאז
 :תערצְ

 ערהעל יד זיא סעיד .דנ

 ןוֿפ גָאלשסיֹוא ןָעדֶעי רַאֿפ
 ץטערק א

 .דנירג םָעד רַאֿפ ןּוא

 ץטערק םָעד רַאֿפ ןּוא .הנ
 דיילק א ןוֿפ

 .זיוה ַא ןיֿפ ןּוא

 טסלּואוושעג רֶעד רַאֿפ ןּוא .ונ

 טכעלֿפ רעד רַאֿפ ןּוא

 .קַעלֿפ םָעד רַאֿפ ןּוא

 (ןייז לָאז סע יוו) ןענרַעל ּוצ .ונ
 ןיירנּוא זיִא סָאװמִע וו

 .ןייר זיא סָאװמֶע ןֶעוו ןּוא

 ןעגעוװ ערהעל יד זיא סָאד |
 .ץטערק א 1



 .דימלתהו הרומה תרות 24

 .וט

 שיא לא ְֶרַמֲאו לארשי יב = ורב .ב

 : אוה אמ ובוז ורָשָּבִמ בז היה יִּכ שיא
 תֶא ֹורָׂשִּב רֶר ּובּוזְב ותֶאְמט היה תאזו ג

 :אוה ֹתאְמִמ ובוזמ ורָשַב םיִּתְחֶה וא ובוז

 אמטי בזה רילע בָכשי רָשָא בָבָשַמַה לָּב .ד

 שיא ה :אמשי וילע בשי רֶׁשֲא יִלּבַ לכ

 םימּ ץחְרו יָד ֵּבַבי ובָּבשִמְּב עֶגי רֶׁשֲ
 ׁשֲא יִלְּבַ לע בשה . : ברעה דע אֵמִמְ

 אָמַר ויד בו ילָע בשי
 ֵּבַבי בח רַׂשְבּב עגנחו +: בֶרָעֶה דע
 כו ח :בֶרָעָהרַע אמו סב ץְְֶ יד
 סיב ןיחרו ויָדְנּב סֶּבְכְו רוחטב בזה קרי

 שא בַּכְרַּמַה לֶו .ט : ברה דַע אֵמַטְ

 לבב ן עגנה לֵכְו ו :אָממִי בּוַה ויָלָע בר

 אָׂשונְובֶרֶעה דע אמש ויְִחַת הי שא
 דע אָמְַו םִיַמִּבץֵחְָ דב סבי םָתוא
 אל ידיו בזה וב עני רָשֶא לכ .אי :ברעה

 אָמַטְו סי ץֶחְְו יד בו יב ףטָש
 וב עגי רֶׁשֲא ׂשֶרֶח ילכו .בי :בֶרֶעָה דע
 כו .גי םימַּ ףמשי ץע יל לבו רבשי בזה
 םיִמי תַעבְׁש ול רפסו ובוזמ בזה רהטי

 םִימּב ֹורֵׂשְּב ץִחְרו ויִדְנִּב םֵּבִכְ ֹתְרֲהְטִל

 תש ול חקי יניִמשה םויבו רי :רֶהָטְו םייח

 הוהְי יִנפִל אֵבּו הָנֹי יֵנְּב יִנְׁש וא סירת
 ןֵהּכַ לֶא נתנו דָעֹומ ֶהֹא חתפ לֶא
 דחאהו תאַּמַח דָחֶא ןהכה םתא הֵׂשָעְו .וט

 : ובוזמ הוהי יִנּפְל ןֶהֹּכַה ויָלָע רפכו הלל

 .ומ ,ערצמ ,ארקיו

 .יש ׁש

 .(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבש

 ןיחרו עֶרְז תַבְכִׁש ונממ אֵצֵת יִּכ שיאו .וט

 : בֶרֶעֲה דע אָט ורעב לָּכ תא םיִמּ

 לע ה רָשָא רע לֶכו דָנּב לכו +
 רָעָה דע אָמָמְו יַם עַרז תַבְבש
 ַבְִׁש הֶתֹא ׁשיִא בַּׁשִי רֶׁשֲא הָׁשָאְו .י
 ֶֶׁאְי :בֶרֶעַה דע ואט סיב וצחרו עז

 תעְבש הְָָׂבִּב הבז הָיָה ד הבז הְָיִ
 אמטי הַּב עגנה לֵבְ התדנב הָיְהִּת םיִמָי

 וילע בֵּכְׁשִּת רשא לכו .ב : ברעה דע

 :אָמטי ויל בשת רֶׁשֲא לפו אמטי ּהְתָּדנַּ

 חָרֶב הָבְבשמּ גה לכ אב
 עגנה לָכְו .בכ בֶרֶעַה דַע אָמטְו םימב

 ִדנְּב סָּבַכְ וָלָע בֵׁשֵּת רֶשָא יִלְּב לֶכְב
 לע סאָו . :בֶרֶָה דע אָמַטְו םיִמּב ץֶחְרו
 תֵבָׁשי אוה רֶׁשֲא יִלְּכַה לע וא אּוה בֵּכְׁשִַּה

 באו .דכ : רעה דע אָמטִי וב ֹועגְנַּב וילֲע

 וילע ּהָתְדַנ יִהְתּו ּהָתֹא שיא בַּבִׁשִי בכָׁש

 בַּבְׂשִי רֶׁשֲא גֵּכְׁשִּמַה ל םימי תעבש אמטו

 .ּהָמּד בוז בוז יִכ הָשאְ .הכ : אמט ויל

 לע בּוזָת יִכ וא ּהתדנ תע אַ םיבר םיִמי

 היהת ּהָתּדְנ יִמיִּכ התאמט בוז ימי ,לָּ ּהָתּדנ

 בָבָשִת רֶׁשֲא בֵּכְׁשִּמַה לכ .וכ :אֹוָה הֶאָמְט

 ּהָּ הָיְהִי ּהתְדנ ְֵּׁשִמּ הבוז יִמי לָּ ויל

 היה אממ וילע בֵׁשּת רֶׁשֲא ילְַּ לכ

 אמי םָּב עגנה לָכְו .ונ : ּהָתָּדִנ תֶאְממ
 :בָרְעַה דע אמו סיב ץֵחָרְ יד ב
 תַעְבִׁש ּהָּל הרפס הָבוזמ הֶרְהַט םֶאְו .חנ

 םֹוּיַבּו .םכ .יעיבש :רָהְטִּת רַחַאְו םיִמָ
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 ינָּב ינש וא םירת יִּתַש הָל חקת יִנִמְׁשַה
 לֹא חתּפ לא ןהּכה לא םתוא הָאיִבָהְו נו
 תאטה דחאה תא ןהכה הֵׂשָעְו .ל : דעומ
 ינפל ןהכה ָהיִלָע רַּפִכְו הָלֹע דַחֶאַה תֶאְו
 ינָּב תֶא רו .אל : ּהָתֶאמט בֹוּומ הָוהְי
 אמט ותמי אלו םָתָאְמְִמ לארי
 תאז .בל ;םֶכֹותַּ רֶׁשֲא ינכְׁשִמ תֶא םֶאְּמַטּב
 ערז תַבְכִׁש ּוּנְּמִמ אֵצָּת רֶׁשֲאַ בזה תרות
 תא בּזַהְו ּהָתּדְנְּב הָוְדַחְ ל ;הב האמטל
 בָּבשי רֶׁשֲא שיא הבקנלו רול ובוז
 ;הָאְמִט םע

 .ב--ג ,ז ,ב םיבלמ :הרטפה

 זמ .תומ יִרֲהַא

 א | לא הָוהְי רדיו .א
  השמ

 טיוט םעְד ךָאנ

 טדעְרָעג טָאה טָאג ןּוא
 השמ ּוצ

 תֹומ יִרֲחַא
 ןרחא יִנְּב ינש
 נפל םָָבְרִקְּב

 ,ןהיז .ייווצ ס'ןרהַא ןוֿפ

 טנהָאנ ןַעּבָאה ייז ןֶעוו
 טָאג ראפ ןָעמָאְרטָעְנּוצ הוהי

 ןשצח .ןעּברָאטשעג עז רז וא ווו

 ,,טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ב לא הָוהְי רמאיו .ב

 תרה רב
 ךיִחֶא ןרהא לֶא
 תע לָבְב אבי לֵאְו

 שרקה לֶא
 תֶכְרַּפַל תיֵּבִמ
 ֶרַּבהיִנְפ לא
 ןהָאָה לע רֶׁשֲא
 תּומי אלו

 | ןרהא רֶעדּורּב ןייד ּוצ

 ןעמּוקניירַא טינ לָאז רֶע סָאד
 טייצ רֶעדֶעי ּוצ

 םּוהטגילייה ןיא

 תכרפ ןוֿפ גינייוועניא

 ,קָערּוצ םֶעד רָאֿפ זיב

 םעד ףיוא זיִא רֶעכלֶעו
 ,ןעטסַאק

 ,ןַעּברַאטש טינ לָאז רֶע םּוא

 ,ארקיו

 ול רֶׁשֲא

 98 ,זמ ,ומ ,תומ ירחא ,ערצז

 ןנעַּב יִּכ
 ;תֶרַֹּכַח לע הָאְרַא

 ןעקלָאװ רעד ןיִא םּורָאװ

 ןעזייוועּב ךימ ךיא לָעו
 .קערוצ םעד רֶעּביִא

 .ג ןרהא אבי תאזב -ג {רהַא לָאז סָאד טימ
 ןָעמּוקניירא תוהו

 שרקה לֶא
 רקּב ןֵּב רַּפּב

 תאַּמַחְל

 : הָלֹע ל ליאו

 דב תֶנתַּכ .ד

 :םּוהטנילײה ןיא

 סּכָא ןֶעגנּוי א טימ

 רָעֿפּפָאדניז ַא ראפ

 רַאֿפ רָעדיװ א טימ ןּוא
 .רָעֿפּפָאצנַאג א |

 ,רמעה ענעגייל ַא .ד

 ,עגילייה א שרק

 ןָאהטנָא רֶע לָאז שבלי

 ןעזיוה ענענייל ןוא דב יסנכמו

 ,בייל ןייז ףיוא ןייז ןֶעלָאז | ֹורָׂשִּב לַע ויהי

 לעטרַאג םענָענייל א טימ ןּוא רב טנבַאבּו

 ןעלטרַאגמּורַא ךיז רֶע לָאז רח

 ץטימ ענענײל א ןוא + דב תַפנצִמְבו

 ;(! ןָאהטנָא רֶע לָאז ףנצי

 םה שָרְק יִדְנּב
 תא םִיַּמַּב ץיחרו
 ל קח / = צֵנ

 .רעדיילק עגילייה ןֶענֶעז סָאד

 ןייז ןעשַאװסיֹוא לָאז רֶע ןּוא |
 רֲעסַאװ ןיִא בייל | ורשב

 .ןָאהטנָא יז לָאז רֶע ןּוא 0 ;םֵׁשִבְלּו

 ןופ עדניימעג רעד ןּפ ןּא .ה | 13 דע מו יה
 לָארשי רעדניק יד | לארשי

 ןעמהע רֶע לָא = חק

 קעביןננעיצ ייוצ = יזע יִיְֵׂש יִנש
 רָעֿפּפָארניז א רַאֿפ תאּטַחְל

 א רַאֿפ רעדיװ ןייֵא ןּוא + הלעְל דחא ליאו
 .רָעַּפפָאצנַאג --%
 ןעגניירּב לָאז ןרהא ןוא ו  ןרהא בירקהו -ו

 ,םּכָא;רַעֿפּפָאדנז םעד - תאטחה רפ תא

 ,םהיִא ראפ זיא רֶעכלֶעוו

 ,ּפָאק םַער ןעליהמורַא ('
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 ודעַב רַב
 :ותיִב דעו

 : חקלְו
 יעשה יש תֶא
 התא דימה
 ה ל

 ןֶעּבֶעגרֶעֿפ לָאז רֶע ןּוא
 ךיז רַאֿפ

 .זיֹוה ןייז רַאֿפ ןּוא

 ןעמהָענ לָאז רֶע ןּוא

 קַעּב ייווצ יד

 ןעלָעטשקַעװַא ייז לָאז רֶע ןּוא

 טָאג רַאֿפ

 ?םטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םייב 1 דעומ לֶהֹא חת

 7 לָאז ןרהַא ןּוא = ןה הא ןתנו .ח

 עמל קַעּב ייווצ יד ףיוא םר יעשה ינש לע

 :ןעזאַאל | תולרג

 "טָאג רַאֿפ} וָאָאל ןייא הֹוהיִל דחא לוג

 (?"לזאזע ראפ, זָאָאל ןייֵא ןוא :לְזאָזעַל דחא לרוגו

 ןעגניירּב לָאז ןרהַא ןוא .ט ןרחא בירקהו ט

 ,קָאּב םָעד ריעשה תא

 זיִא סֶע ןעבלֶעװ ףיוא | ויָלָע הָלָע רשא
 אל סָאד ( ןעלַאֿפעג \ לרוגה

 ,"טָאג ראפ } הֹוהיִל
 ג -

 ןעכאמ םהיא לָאז רֶע ןוא | 1 תאטח והשעו
 ו אי א ראפ 5 +

 ריעָשהְו .

 יִא סע עבלעוו יא וָלָע הע רֶׁשֲא
 זָאָאל סָאד ;עלַאֿפעג 'לרֹונה

 ,"לוָאזע רַאֿפ, לזאזעל

 ןֶערֶעו טְלֶעטשָעגקֶעװַא לָאז יח דַמָעַי
 רֶעגירעּב נעל א \ 0
 ,טָאג רָאֿפ הָוהְי ינפל

 בער 6 ,םהיא ךרוד ןַעּבעגרַעֿפ וצ םּוא וילע ררַפָכ

 ןופ טָאג רֶעד) "לֶא>תיזע וֿפ ( .ןַעבעג (

 על וו ּוצ ,רֶעטעג עגידנערָאה יד ןוֿפ רֶענייֵא ,(תיזע
 ענעידוצ ןעדוי יד טגהעווע ;גנייַא ןַעּבָאה בר ברע רֶעד
 זע ןופ קָאּב םער ןעסייהעג טָאג טָאה םּורַאד ןוא
 סָאד ,ןעכייצ םלַא ,עטסיוו רֶעד ןיא ןֶעּבײרטסיֹורַא
 .ןערוי ןוֿפ ןערְעוו טרָעטייוורער זּומ טסנעידנעצעג יד
 .ןעגנַאנַענֿפיורַא (" .גרַעּבניטש פ"ע

 הוהי יִנפְּלִמ

 .וט ,תומ ירחא ,ארקיו

 לזאזעל ותא חלשל

 ;הָרָּבְרַּמִה

 ןרהא .בירקהו .אי
 תאטחה רַּפ תא

 םהיִא ןעקיש:וצ קָעווא
 לזאזע םוצ = |

 .עמסיװ יד ןיִא

 ןעגניירב לָאז ן הַא ןוא אי

 ,םֹּכָא;רָעֿפּפָאדניז םָעד

 ,םהיִא רַאֿפ זיִא רֶעכלֶעוו ול רשא

 ןעּבעגרַעֿפ לָאז רֶע .ןוא ודֲעַּב רֵּפִכְ
 ךיז רַאֿפ \

 ,זיוה ןייז רַאֿפ ןּוא תיֵּב דע בו

 : : -ל ןעמכַאלש לָאז רֶע ןוא טחשו

 .םָּא;רָעֿפּפָאדניז םֶעְ ה תאטחה רפ תא

 .םהיִא רַאֿפ זיִא רֶעכלְעו : ןל רשא

 ןעמהענ לָאז רֶע ןּוא .בי חקִלְו .בי

 ַאֿפשַא עלופ א | התחמה אלמ

 ןעליוק רַעייפ (טימ) שא יח

 ַא םִע ו ,רַאטלַא םַעד ופ |  חבזמה לעמ

 ,טָאנ רָאֿפ סָאװ

 עלוֿפ סנָעפיוה ענייז וינפח אלמו
 4 ;} וע :

 םיִּמַס תרטק

 ןּוא

 ,ןֶעיירָעצַעּפס ןוֿפ קרעווכיור

 ,עניד הקד

 (סָאד) לָאז רֶע ןּוא איבהו
 ןעגניירבנוירַא . :
 ג . תכרפ ןוֿפ גיִנייווֲענִא ;תכרפל תיּבמ

 ןעגעלֿפיֹורַא לָאז רֶע ןּוא .גי
 קרָעוװכיֹור סָאד

 רֶעיײֿפ סָאד ףיֹוא
 תֶרטִּקַח תֶאְַתְנְו גי
 | שאה לע

 הוהי יִנָפְל | ר
 תרמה ןנע הָסְכ
 תה תא
 תּודֲעַה לַע רֶׁשֲא

 : תּומי אלו |

 רפה םּדמ הקל .די

 ,טָאנ רַאֿפ

 קרָעוװכיֹור ןוֿפ ןעקלָאװ יד ןוא
 ןעקעדעב טעוו

 ,קָעדּוצ םעד

 = םָעד ףיֹוא זיִא רַעְבְלְעו
 ,סינגייצ

 .ןַעּברַאטש טינ לָאז רֶע םּוא

 ןוֿפ ןעמהָענ לָאז רֶע וא .די
 סּכָא םעד ןּוֿפ טּולּב םעד

 וע ָּבצאַב הזו טימ ןעגנַערּפש לָאז רֶע ןּוא
 רעגניֿפ ןייז



 דימלתהו הרומה תרות

 תֶרֹּפַּכַה יַנְּפ לע

 ,טייז:ןעגרָאמ ןופ חָמְדָק

 תֶרֹּפַּבַה יֵנְפֶלְ
 לָאמ ןֶעּבעיז ןֶעגנַערּפש רֶע לָאז םימעפ עבְש הז

  טּולב םעד ןוֿפ םדה ןמ

 מ : ןעבצאב

 טחשו .וט

 םעד תאטחה ריעש תא

 על רֶׁשֲ
 ומד תֶא איבהו

 תֶכְרָּפל תיֵּבִמ לֶא

 ,קֲערּוצ םָעד רָעּביִא

 קעדּוצ םָעד רָאֿפ ךיוא ןּוא

 .רעגניֿפ ןייז טי

 ,קלָאֿפ סָאד רַאֿפ זיא רֶעכלֶעװ

 ןעגניירבניירַא לָאז רֶע ןּוא
 טולּב ןייז

 םעד ןוֿפ גינייוװעניא
 ,גנַאהרָאֿפ

 יז ט טימ ןָאהט לָאז רֶע וא  ומּד תא הׂשעו
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 יוו יֹוזַא הֵׂשֲע רֶׁשֲאַּכ

 רֵַּה םֵדָל
 ןעגנערפש סע לָאז רֶע ןוא ותא הָוהְו

 ֶרֹּמַּבה לַע
 רָאֿפ ןוא  !תֶרּפּכַח יֵנְפְְ

 ןָאהטַעג טָאה רֶע

 ,סּכָא םעד ןוֿפטּולּבםֶעַד טימ

 ,קָעדּוצ םָעד ףיֹוא

 .קָעדּוצ םָעד

 יט שרקה רַב ןֶעּבֶעגרעֿפ לָאז רֶע ןּוא

 ןעטייקניירנוא יד ןוֿפ תֹאְמְּטִמ

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ ֵאָרְׂשִי נב

 ןֶעכֶערּברעֿפ עי ןוֿפ ןּוא ֶהיֵעׁשַּפִמו
 | {ןעדניז ַערֶעייז - 5 ןּוא םֵתאֹּמַח לָכְל

 ןָאהמ ךיוא רֶע לָאז יֹוזַא ןּוא הֶׂשֲעַי ןכו

 דָעֹומ לֶהאְל
 םּחא ןכשה
 :םֶתאַמ ו
 םֶדָא לֵכְו 2
 לאב הָיְהִי א %

 \דעומ -

 טלזוסמפימש םעד ּוצ

 יז טימ (!טהור סָאװ

 .ןעטייקניירנוא ערֶעייז ןיא

 שנֲעמ ןייק ןּוא זי

 .טּבײלּב ,טניואוו (1

 בי |

 - םוהטנילייה סָאד רַאֿפ

 םיִמֲעפ עַבֶׁש

 הָּלִכְו .כ <

 7 .וט ,תומ ירחא ,ארקיו

 ןײרַא טמּוק רֶע ןֶעוו ואבב

 ןיא ןָעְבָעְרֶעַּפ וצ םּוא שרקב רפכל
 ,םּוהטנילייה 970 טחנ
 וגב ,ןהָעגסיֹורַא ןייז זיִּב ותאצ דע
 ךיז רַאֿפ ןֶעּבַעגרַעֿפ לָאז רע ןּוא ודעב רפכו

 זיוה ןייז ראפ ןּוא ותיב דעבו

 ?רָעֿפ עצנאג יד רַאֿפ ןּוא| לַחָק לָּב דַעַבּו
 לָארשי ןוֿפ גלמא  |;לָאר רשי

 .ינש

 ניו לָאז רֶע
 רַאמלַא םּוצ

 ,טָאנ רָאֿפ זיא
 ןוא .חי ַחַבְַּמַהלֶא אֵצָיְו .חי

 רֶעכלֶעװ הָוחְי יִנפְל רשא

 ילָערֶּפַכו
א | רפה םּדמ חקלו

 י

 ריעשה םַּדִמּ
 ד ןוֿפ ןּוא

 א 5

 םהיא רַאֿפ לָאז רֶע ןּוא
 בר

 ןופ ןעמהעג לָאז רֶע
 סּכָא םָעד

 ןוֿפ טּולֹּב םָעד
 קָאּב םעד

 (ןּופרע נ לָאז רָע

 .םּורַא
 = יףיפ ה

 םהיֵא ףיוא לָאז רע ןוא .שי| ]5 יָלָע הָּזִהְו .שי
 טולב םָעד ןוֿפ ןעגנַערּפש | םדח |

 רַעגניֿפ ןייז טימ ועבצאב

 ,לָאמ ןַעּבעיז

 ןענינייר םהיא לָאז רע ןּוא ורֲהטו

 ןעגילייה םחיא לָאז רֶע ןּוא ׁשְּדִקְ

 ןוֿפ ןעטייקניירנוא יד ןּפ - ינב תאמְטמ
 .לָארשי רָעדניק יד

 ןֶעגידנַע םָעוו רֶע זַא ןּוא .ב

 | :לארשי

 םוהטגילײהסָאד (!ןָעניניירוצ שרקח תא רַּפַּכִמ

 ןוא = דָעֹומ לֶהֹא תֶאְ

 הבמה תא
 ביתו

 טלַעצסטֿפיטש סָאד

 ,רַאטלַא םָעד ןּוא

 ןערהיֿפּוצ רֶע לָאז
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 .קָאּב ןעגירעּבעל םִָעד : יחה ריִעשה תא

 ןרָהַא ַמָסו .א
 דנעה ייווצ ענייז 'ק וידי ודי יתש תא

 סעד ןופ ּפָאָק םעד ףיוא | יעשה שאר לַע
 קָאּב ןענירַעּבעל ' יחה

 (' ןענעקרע לָאז רֶע ןּוא ויָלָע הדותהו

 רעדניק יד ןּופ דניז עלא תנ ערב להיִא ףיא ינּכ תנוע 2 תֶא
 לָארשי ֵארְׂשִי

 ןעבערּברעֿפ ערֶעייז עלא ןּוא םֶהיְֵׁשּפ לֵב תאו

 םתאטח לכל

 םָתֹא ןַתָנ
 ריִעָׂשַה שאר לע

 חלש

 7 לֶאז ןרהַא ןּוא ,אכ

 ןעגָעלפיורא

 ,ןערניז .ערעיז עלא ןיא
 ןעגַעלֿפױרַא ייז לָאז רֶע ןּוא

 קָאּב םָעד ןוֿפ ּפָאק םעד ףיֹוא

 ןעקישקַעװַא לָאז רֶע ןוא
 (םהיֵא) ו

 אמ ןעושנ א םָעניֵא ךרד יתע שיא דיב
 כ ןֶעממימשְעב --
 .ץטסיוו יד ןיא : הרבדמה

 טעו קָאּב רעד ןּוא .בכ | ריעשה אָשִנְו .בב
 ןעגָארטקַעװַא ךיז ףיוא ויל

 דניז ַערֶעייז עלא םָתֹנַ לָּ תא

 ,דנא כ ץיֶרָא לא (:םֶענעגעלעגּבָאנַא ןיא הרזג ץרא לא
 .ןעאלקִע וא לָאז רעד ןּוא ריעשה תא חלשו
 קָאב םער = ש 2

 ,רָּבְדִּמַּב
 ןרהא אֵבּו .גנ

 דָעֹומ לֶהֹא לֶא

 . ץטסיוו רעד ןיא

 ןעמוקניירא לָאז ןרהא ןּוא .גכ

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ןָאהטסיֹוא לָאז רֶע ןּוא טשפו

 ,רעריילק ענענייל יד דַּבַה ידגב תא

 ןָאהטַעגנָא טָאה רֶע ַעכלעו שבל רשא

 ןיא ןהָעגנירַא ןיוז יב שרקח לֶא ואב
 ,םוהטנילייה

 (*ןֶענַעלקעװַא ייז ₪ רָע ןּוא :םש םחינהו
 .טרָאד + + דיב

 ,ןֶעטינשִוגּבָא ( .ןהָעטשֶעג ,ןייז הדומ (!
 .ןֶעוָאל (*  .טסיוו

 .ומ ,תומ ירחא ,ארקיו

 ורֵׂשַּב תֶא ץֵחָרְו .דכ

 יב
 שודק םֹוקָמַּב

 נב א שב
 - אָאְ
 ותָלע תֶא הָש |

 ןעשַאװסיֹוא לָאז רָע ןּוא ,דכ
 לויל ןייז

 רעסַאװ ןיא

 ,טרָא ןעגילייה ַא ןיִא

 גייז ןָאהטנָא לָאז רֶע ןוא !
 ,רעריילק

 ןהָעגסיֹורַא לָאז רֶע ןוא

 ןייז ןעבַאמ לָאז רֶע ןּוא
 רָעֿפּפָאצנַאג :

 ןופ רַעֿפּפָאצנַאגסָאד ןוא = םעה תלע תאו
 ,קלָאֿפ סֶע 7 6:
 עא  ֹודֲעַּב רַפְכ

 םָעה דַעבּו

 ֶעּבֶעגרֶעֿפ לָאז ר
 םהיֵא רַאֿפ |

 .קלָאֿפ סָאד רַאֿפ ןּוא

 .ישילש
 .(ןירבוחמ ןהשכ) ינש

 וב בלח תאו .הכ

 | תאָטַחה
 .ראפלא : יה רֶע לָאז : הָחְּבּזמַה ריטקי

 ןופ םטָעּֿפ סָאד ןּוא .הב
 רָעֿפּפָאדניז םָעד

 רֶעכלֲעװ ,רָעד ןּוא .וכ חלשמהו .וכ
 קָעװַא טקיש יא ה

 קָאּב םַעד ריעשה תא

 ,לוָאזע םּוצ לז

 רעריילק ענייז ןעשַאװ לָאז ןיִדְנּב סבי

 בייל ןייז ןַעשַאװסיֹוא ןוא  רשב תא ץחרו

 : 5 ,רָעסַאוו ןיא םימב

 םָעדכָאנ ןּוא ןכ יִרֲחאְו

 ןעמוקנײרַא ןענעק) רעו ; הנחמה לא אבי
 .רעגַאל ןי

 ;רקֿפפָאדעיז םעד רֶעּבֶא .ּוכ תאַּמַח חה רּפ תאֹו זכ
 סּכָא

 ,קָאּב:רָעֿפּפָאדניז םָעד ןּוא תאַּמַַה ריִעְש תֵאְ

 יא טּולּב רעייז סָאװ תא אָבּוח רֶׁשֲא
 ןערָאװעג טכַארּבעגנירַא !םמד

 ןיא ןעּבעגרַעֿפ וצ םא | * "שדפב רפכל
 והטגילייה | | מש
 ןערהיֿפסיֹורַא ןעמ לָאז איצוי

 ,רָענַאל ןרעפיוא הנחמל ץּוחמ לא
 ןענערברַעֿפ לָאז ןעמ ןוא שאב ּופרשו
 רֶעיײֿפ ןיִא , יי + ןד }
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 ןעלעֿפ ערעייז

 שיילפ רֶעייֵז ןּוא

 םתרע תא

 םֶרָׂשְּב תֶאְו

 : םשרפ תֶאְ

 ערב וו רֶעד ןוא .חכ םָתֹא ףרשהו .חכ

 .טשימ רָעייז ןּוא

 ז ןעשַאװ לָאז וידגב םֵּבַכי

 .ּבייל ןייז ןעשאוופיוא לָאז ןוא ֹורֵׂשֹּב תֶא ץֵחַרְו

 .ןשמ םיכּכ

 ןֵכ יִרֲחאְו
 ו ;הָנֲחַּמַה לא אוב

 כל הָתָיְָו .ט
 בלעק
 יִעיִבְׁשַה ׁשֶרֶחַּב
 שרחל רֹׂשֲעְּ
 תא ונעת
 (' ןענינייּפ ךייַא רהיֵא טלא | םבותשפנ * דג

 טייברַא ןייק ןּוא 0 הָכאָלְמ לֵב

 רעסַאװ ןיִא

 םערכָאנ ןּוא

 ?נײרַא (ןַענעק) רֶע טָעו
 .רַעגַאל ןיא ןעמוק

 ןייז לָאז סָאד ןּוא .טנ
 / ךייא רַאֿפ

 :ץעזעג םעניּבייֵא םלַא

 ,טַאנָאמ ןעטּבעיז ןיִא

 ןופ (גָאט) ןַעטנהעצ ןיא
 טַאנָאמ

 ,ןָאהמ טינ רהיא טלָאז ושעת אל

 .רעגריב רעד (םינ) הרזאה

 ,רָעדמערֿפ רעד (טינ) ] רֵּגַה רֵּגַהְ
 .ךייא ןָעשיווצ טניואוו סו םֶכְכֹותַּב

 הזה םויב יכ 5

 םֶכיֵלֲע רּפַכ
 בָא רֵהמל
 םכיתאטח לֹּכִמ

 הָוהי יִנְפִ
 ּורְָטִּת

 נָאטיעהור תבש ַא .אל | [\תָבְש .תַּבַׁש .אל
 ,ךייַא ראפ סֶע זיא |םֶכָל אוה

 גָאט םעד ןיא םורָאװ .ל

 ךייַא רַאֿפ ןַעּבעגרַעֿפ רֶע טָעוו

 ;ךייא ןענינייר ּוצ םּוא

 ןעדניז ערֶעייֵא עַלַא ןופ

 | טָאג ןֶעגֶעג

 .ןָערְעוו ןייר רהיֵא טָעוו

 .ןִע ן ל עטסַאֿפ -- ןעלעֶעז ערעייא ןעגינייפ (

 .ןי ,זמ ,תומ ירחא ,ארקיו

 ךייַא טלָאז רחיא ןּוא | תֶא םֶתיִגְָו
 ןֶעגינייּפ !םֶכיֵתֹׂשפַ

 ;םֶלֹוע תקח

 בל = ןחכה רֵּפִכְ .בל

 ותא חשמי רֶשֲא

 .ץֵעזֲעג םעגיּבייַא נָא זיא םָאד

 רעד לָאז ןֶעּבעגרַעֿפ ןּוא
 ,רעטסעירּפ

 ןעּבלַאז טעו ןעמ ןעבלֶעו

 טעוו .ןעמ ןעכלעװ ןיא ודיתא אָלְמירשַאו
 ןעגיטבעמלָאֿפַעּב

 ןייז טָאטשנָא ןֶענעיִדֶעּב וצ = ןיבא תחת ןהבל
 ;רָעטָאֿפ וו חןד טדי

 ןָאהטנָא לָאז רֶע ןּוא שבלו |

 רבה ידגב תא

 : שרק זה ידגב

 רַפְכ גל

 שדה ׁשּדקִ תא
 דעומ להא תאו

 רפי במה תֶאְו
 .שיִנֲתּכה לע
 לְִָה םַע לָּכ לע

 ,רעדיילק ענעגייל יד

 .רָעדיילְק גילויה יד

 ןעּבעגרַעֿפ לָאז רֶע ןוא .גל

 ןוֿפ עטסגילייה סָאד (רַאֿפ)
 ' םוהטגילייה םעד

 טלעצסטֿפיטשסָאד (רַאֿפ) וא

 לָאז רַאטלַא םָעד (רַאֿפ) ןּוא
  ןַעּבעגרַעֿפ רֶע

 רעטסעירּפ יד רַאֿפ ןּוא

 קלָאֿפ ץצנַאג סָאד רַאֿפ ןוא
 גנולמַאזרָעֿפ רעד ןוֿפ

 .ןַעּבעגרעֿפ רֶע לָאז ; רפכי

 רַאֿפ לָאז סעזיד ןּוא .דל| תאז הָתיִהְו .דל
 ןייז ךייא ! םכל

 ,ץעּעג סעניּביִא םלַא  םֶכֹוש תקחל

 ןעּבעגרַעֿפ וצ םּוא רפכְל

 לֵארשי רעדניק יד ראפ = לֵאָרְׂשִי יִנְּב לע

 דניז ַערֶעייֵז עלא ןופ םתאטַח לַּבִמ

 .רהָאי ןיִא לָאמ ןייֵא הנשב תחא
- 4 

 ,ןָאהמַעג טָאה רֶע ןוא שעיו

 ;עלהָאֿפעּב טָאה טָאג יוו יוזַא החי הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .ן'השמ : : השמ תֶא

 וי .יעיבר

 טדערָעְג טָאה טָאג ןּוא א| | נחי רבדיו .א : :
 השמ ּוצ \ השמ לא

 :ֹוזַא :רמאל
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 רבד .ב

 .דימלתהו הרומה תרות

 דער .ב

 ןהיז ענייז ּוצ ןּוא ןרהַא ּוצ ויִנַּ לאו ןרהא לא

 יב לָּב לא
 ארשי

 םֶיֵלֲא תְרַמֲאְ

 בה ה
 הָוהי הּוִצ רשא

 | : רמאל

 שיא שיא .ג

 לארשי תיבמ

 טחשי יִׁשֲא

 בשכ וא רוש

 זע וא

 הנחמ=
 טחשי רֶׁשֲא וא

 הֵַָּמַל ץוחמ
 חתפ לֶאְו .ד

 דעומ לֶהֹא

 ואיבה אל

 ןּבְרָקביִרְקְַל

 לָארשי רָעדניק יד רָאג ּוצ ןוא
 לא

 :ןַעגָאז ייז טסלָאז וד ןּוא

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד

 ןעלהָאֿפעּב טָאה טָאג סָאװ

 :ןעגָאז ּוצ

 ןַאמ רֶערֶעי .ג

 ,לָארשי זיֹוה םָעד ןיֿפ

 ןעטכַאלש טָעוװ רֶעכלֶעוו

 סּפעש א רָערֶא םּכָא'נַא

 געיצ א רָעדֶא

 ,רָעְגַאל ןיִא

 םָעװ סֶע רעו רֶעדָא
 | ןעטבַאלש |
 ,רַעגַאל ןרעסיוא

 גנַאגנייַא םּוצ ןּוא .ד

 סלַא (סֶע) עגניירּב ּוצ םּוא |
 טָאג רַאֿפ רֶעֿפּפָא | הֹוהיִל

 ,טָאג ןוֿפ גנוניואוו רעד רָאֿפ הוהי ןכשמ ינפל
 וו.  דקד

 בשחי םד

 אּוחַה שיאל

 פע ד
 | ןֶערָעוו טָארָעגסיוא | וההשיִאָה תרכְנו
 | 7 .קלָאֿפ ןייז ןעשיווצ ןוֿפ : ומע ברקמ

 | רעדניק יד ,םימאד ה| שא ןעמל .ה
 . ןעגניירּב עלא לַארשי לֵאָרְׂשִיי ינּכ ואיי
 ; רנֿפּפָאטכַאלש ערעייז םהיחבו תא

 סע טָעו דלושמולב םלַא
 ןערעוו טנעבעררַעֿפ

 :ןאמ םִענ ' לא /

 ,ןעסָאגרעֿפ רֶע טָאה טולב

 טָעװ ןַאמ רֶעֹנעי ןוא א

 ,תומ ירתא ,ארקיו

 םהיחבז תא |

 םריְִׂשַ
 % םינז םה רֶׁשֲא |

 םֶהָל תאז הָיְהִּת |

| 

 .זי

 םיִחְבִ םֶה רֶׁשֲא

 הדָּׂשַ נפ לע

 ןעמכַאלש יז עכלַעוו פל

 ,דלָעֿפ ץ'ֿפיֹוא

 ןעגניירּב יז ןעלָאז יז ןּוא הוהיל םאיִבְהִו
 טָאנ רַאֿפ

 ;םטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םּצ | לח ַתּפ לא
 טלָעצ | דעומ

 ,רָעטסעיִרפ םּוצ ןהכה לֶא

 ןעטכַאלש יז לא יי ןוא  םיִמָלְׁש יִחְבְ ּוחבְזו

 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָאס:עדעירֿפ םלֵא | ב ;םֶתֹוא הָוהיל
 לָאז רעטסעירפ רעד ןוא .ו ןקכה קרזו .ו

 ןעגנערּפש 8
 םּולְּב סָאד םֶּדַה תא

 טָאג ןוֿפ רַאטלַא םָעד ףיוא הוהי חבזמ לע

 ןופ גנַאגנייֵא םייב = דעומ להא חתפ
 טלָאצסטֿפימש ₪70 רצו 7
 סָאד ןעפפמאר לָאז רֶע ןוא | בלחה ריטקחו
 סמע5 : סי יי
 ןמהַעְנ היל חחיַנַחיִרְל ךורעג ןעמהָענעגנָא םוצ +: הוהיל חחינ חירל

 .טָאג רַאֿפ | :
 רהָעמ ןָעלָאז יז ןוא + דֹוע ּוחֹּבְוי אלו כ

 ןעמכַאלש טינ
 רעֿפּפָאטכַאלש ַעְרֶעייֵ

 ,(: ןעלֿפײטרלַאװ יד ּוצ

 .ןֶעריִא ייז ז .עכלעו |
 "בה ְהיִרֲחַא

 ץעזעג םִעגיּבייֵא סלַא .םלוע קח

 יז רַאֿפ ןייז סָאד לָאז

 : : םָתרדָל ערָעייז (עלַא) רַאֿפ
 .רֶעמכֶעלשענ

 .ישימח

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישילש

 ןיילא ייז וצ ןּוא ,ה רמאת םהלאו .ח

 :ןַענָאז ּוטסלָאז יש
 ןַאמ רֶעדֶעי שיא שיא
 לָארשי זיוה םָעד ןופ לארשי תיּבמ |

 ,ןערמַערֿפ םָעד ןוֿפ ןּוא רֶגה ןמּו <

 ןעניואוו טָעוו רֶעכלֶעו םֵכֹותְּב רּוגְי רֶׁשֲא |
 ,ייז ןָעשיווצ

 ויה תיזע יוו ,רעטעג עגירָאה יד ,קָּב י יד 4

 :ןעבעירג יד ייב םיריטס ןּוא םירצמ יד



 .דימלתהו הרומח תרות

 ןעגנײרּבֿפיוא טעוו רֶעכלֶעוו
 רַעֿפּפָאצנַאג א |

 : :תכז א וא .רַעֿפּפָאטבַאלש א רֶעדָא

 חתפ לֶאְו .ט

 דַעֹומ לֶהֹא
 מינ סֶע רֶע טָעוו ַנֲאיִבְי אל

 הוהיל ותא תושעל

 טָארעגסיֹוא ןַאמ רֶענֶעי טעו אוההשיאהתרכנו

 ערע ןייז ןיֿפ :וימעמ

 ןַאמ רֶערֲעי ןוא -י שיא ׁשיִאְו .

 לָארשי זיוה םָעד ןוֿפ לארשי תיּבמ

 ֶַה מו
 םֶכֹותַּב רֵּגַה

 ו םַּד לָּכ לבאי רֶׁשֲא

 ינפ יִתְַ

 גנַאגנייא םּוצ ןּוא .ט

 טלעצסטֿפיטש ןוֿפ

 ,טָאג רַאֿפ סע ןעבַאמ ּוצ םּוא

 ..קלָאֿפ

 ,ןערמערֿפ םָעד ןוֿפ ןּוא

 ,ייז ןעשיווצ טניואוו רֶעכלֶעוו

 רּונ ןֶעסֶע טָעװ רֶעכלֶעו
 ,טּולּב רַאֿפ סָאװ

 ןיימ (!ןעזָאלסיֹוא ךיִא לֶעו
 ור

 ,ןָאורעּפ יד ףיֹוא שפנב

 ,טּולּב סָאד טסֶע עכלֶעװ םּדה תא תֶלְכאָה

 ןעטָארסיֹוא יז לָעו ךיא ןוא התא יתרכהו

 2 7 .קלָאֿפ רהיא ןעשיװצ ןפ | +הפע ברקמ
 סער ןוֿפ עֵלֶעַעז יד ןעד .אי רשכח שפנ יּכ .אי

 רַעּפרֶעק ש רצ אן

 ,טולּב םָעד ןיִא זיא אוה םֶּדַּב

 סַע ךייַא ּבָאה ךיִא ןּוא םֶכָל ויתתנ יִנאַו
 777%  רָאטלָא ןֿפיֹוא הבזמה לע עּבעגֶעגּבָא ו

 רַאֿפ ןֶעּבעגרַעֿפ ּוצ םּוא
 ,ןַעֶלֶעעז ַערֶעייֵא

 'טולב סאד זיא טָאד םּורָאװ

 םכיִתשפנלערפכל
 אוה םדה יּכ

 ;רֵַבי ׁשֵפּנּב
 יתר ןּכ לע .בי
 -לֵאָרְִׂי נבל
 ֶּכִמׁשֵָנ ל
 םָּד לכאת אל

 .עלָעָעז יד ראפ םיגרֶעּפ סָאװ

 טגָאזעג ךיא ּבָאה םּורַאד .בי

 :לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 ךייַא ןיֿפ ןָארעּפ עד
 ,טּולּב ןייק ןֶעסֶע טינ לָאז

 .ןֶעּבַעג לַעוו ךיא (1

 1 .וי ,תומ ירחא ,ארקוו

 רָגהְ
 םֶכְֹותַּב רנה
 :םד לכאי אל

 שיא שיאו גו
 לארשי יִנּבמ
 ֶַה מו
 םֵכֹותּב רַּגַח
 דּוצָי רֶׁשֲא

 הי יִצ

 ,רעדמַערֿפ רעד ןּוא

 .ןעשיווצ טניואוו רֶעכלֶעו
 ,ךייא

 .טּולּב ןייק ןֶעסֶע םינ לָאז

 ןַאמ רֶערֶעי ןּוא .גי

 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ,ןערמַערֿפ םָעד ןופ ןוא

 ןעשיווצ טניואוו רֶעכלַעוו
 ,ךייַא 2

 ןעגנַאֿפ טָעוװ רֶעכלֶעוו

 ,היֿפ ןוֿפ טערפדליוו א

 ,לעגױֿפ א רֶעדְא ףוע וא

 ןעסעגעג ןָאק רֶעבְלְעוו לאי רֶׁשֲא
 ,ןֶערעוו |

 ןייז - רֶע לֶא | מד תא ךפשו
 טּולב ה
 ןעקַעדרעֿפ סֶע לָאז ןוא | :רפעב ּוהסכו
 .דרָע טימ - טיי

 ןופ עלו יד םורָאװ .די | לָּב שָפָנ יִּב ,רי
 שיילפ ןְערַעי שב

 יִא סָאװ טול ןייז זיִא = אּוה ושפנב ומד
 ,םהיא ןיא

 מג גָאזעג ךיא בָאה םּורַאד ןּוא א לֵאָרְׂשִי ינבל רמאו
 :לארשי רעדניק יד ּוצ

 שיילפ ןייק ןוֿפ טּולּב ןייק רֶׂשַּב לכ םד

 ולכאת אל

 רָב לָּב פי
 אוה ומד

 ככ ל

 ,ןַעסֶע טינ רהיֵא טלָאז

 ןופ ַעלֶעַעו יד םּורָאװ
 שיילפ ןֶערֶעי

 ; טולב ןייז סָאד זיא

 ,סָע טסֶע על , רֶערֶעי
 .ןֶערֶעװ טָארֶעגסיֹוא טָעוו ,תֶרֵּכִי

 ,ןָאורעּפ רֶעדֲעי ןּוא .וט שפנ לֵכְו .וט

 ןַעסֶע טָעװ ַעכלעוו לכאה רׁשֲא

 רֶערֶא םִענֲעַאֿפעג  הַּפְר הלב
 ,םָענֲעסירּוצ

 ,רַעדמערֿפ ַא רֶעדָא רֶעגריּבַא רגב חרוב

 ויִדְּב סּבְ
 סימּב ןיַחָרְו

 רעדיילק ענייז ןַעשַאװ רֶעלָאז

 ןעשַאװסיֹוא ךיז לָאז רֶע ןּוא
 ,רַעסַאװ ןיִא
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 ברעה דע אמטו

 0 חש
 םֵּבַכי אל םִאְו .וט

 ץחְרִי אל ורשבו

 :ונוע אשנו

 ןיירנוא ןויז לָאז רֶע ןוא
 ,דנֲעװָא ן'זיּב

 .ןייז ןייר רֶע טָעוו (ןַאד) ןּוא

 טינ טָעוװ רֶע ּביֹוא ןוא .ּוט
 , ןעשַאװ

 רֶע טָעוו בויל ןייז ןּוא

 , ןַעשַאווסיֹוא טינ
 (ךיז ףיֹוא) ןעגָארט רֶע טעו

 .דניז ןייז
 .חי

 טרֶערָעג טָאה טָאג ןוא א  הָוהְי רֵּבַדיַו .

 ן'השמ ּוצ השמ 5

 ;יֹוזַא ; רטאל

 דער .כ רבד .ב

 לָארשי רערניק יד וצ = לֵאָרׂשִי יֵנְּב לֶא

 :ןַעגָאז ייז וצ טסלָאז ּוד ןּוא םהלֵ תראו

 1 םכיֵהֹלֶ הוה ינא

 - הֵׂשֲעַמַּכ ג
 םירצמ ץרֶא
 ּהָּב םֶּתְבַשי רֶׁשֲא
 ושעת אל

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיא

 ('קרַעְוו סָאד יוו -ג

 ,םירצמ דנַאל ןיֿפ

 טָאה רהיִא ןַעכלַעװ ןיא
 ,טניֹואוועג

 ,ןָאהמ טינ רהיִא טלָאז

 ןופ קרָעװ סָאד יוו ןּוא| א הֵׂשֲעַמכּו
 ,ןענּכ דנַאל | ןענ

 | .איבמ ינא רשא
 ,ךייַא גניירּב ךיִא ןיהואוו | | הש םֶכְתָ

 ,ןָאהט טינ רהיִא טלָאז ושעת אל

 ךָאנ ןָעצָעעג ערָעייז ךָאנ ןּוא םהיתקחבו

 .ןהָעג טינ רהיא טלָאז ו כלת אל

 םלָאז ןעטבער ענימ ד| = 'טפשמ תֶא .ד
 6 עליֿפרֶע רהיֵא ושעת

 6 טא עג יהו ורמשת יתפח תֶאְו
 = ון

 :ךָאנ יז ךָאנ ןהָעג ּוצ םֶהַּב תֶכָלָ

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיא :םכיהלא הוהי ינא

 .ןעטיה (6* .ןָאהט (5 .גנּוהּוט (!

 .חי ,זי ,תומ ירחא ,ארקיו

 טלָאז רהיִא ןּוא
 ןֶעצַעזעג עניימ ןֶעטכַאּבָאְעּב

 ,ןעטכער עניימ ןּוא

 ה םֶּתְרַמְׁשֹו .ה

 יתֹקִה תֶא
 יטפְׁשִמ תֶאְו
 םתא הָׂשֲעַי רשא
 םדאה 008

 וכוכוזנ

 .ןָאהט לָאז שנָעמ רעד עכלעו

 :ןַעּבעל ייז ךרוד לָאז רֶע םּוא םֶהָּב יח

 .טָאג ןיב ךיא : הוהי ינא

 .יש ש יי

 וברקת אל ֹורֵׂשַּב ראש לָּכ לֶא שיא שיא ו

 תורו ָךיִבָא תור זהו יִנָא הורע תו
 : הָתְוע הָלְגְת אל או הַּנְת אל מ
 בָא תו הג אל בָא תֶשֲא תר ה
 תב וא ָךיִבֲא תַב ףתוחא תַוְרָע .ט :אּוה
 הֶּלַנִת אל ץּוח תֶדֶלֹומ וא תב תֶרלֹומ ְךֵּמִא

 אל ָךּתַּב תַב וא ָךנִּב תַּב תַוְרָע .י :ןְתְורָע

 ַּב תֶָע אי והָּנִתְרע יִּ ןֵרעהָלֵנְ
 אל איה ףתוחא ְךיִבָא תֶדֶלֹומ ךיבָא תשא
 אל יבא תֹוחֲא תַוְרָע .בי :ּהָתְוְרֲע הֶּלִנְת

 תֹוחֲא תַוְרָע .גי :אוְה ְךיִבָא רֶאְׁש הלנת
 תורָע .די :אֹוה ָךּמֶא רָאְש יִּכ הלנת אל ךמֶא

 ברקת אל ֹוּתְׁשִא לא הָלְנִת אל ךיִבָא יִחַא
 הָלְנִ אל תל תור :וט ;אוה ךתְדד

 תוְרע ו + התור הָלְִת אל אה נב תשא
 :אוה ךיחא תורע \ הלנת אל ךיֶחָא תֶׁשֲא
 תַּב תֶא הֶּלַגְת אל התו הֵּׁשִא תַוְרָע -

 ּהתֹורָע תל חַּקְת אל הָּתַּב תַּב תֶאְו ּהָּב
 ּהתֹחֲא לֶא הָׂשְֶ תי :איִה הֵּמִז הֵּנִה הראש

 :ָהייחּב הילע הָתורֲע תֹוּלַנְל ררצל חֵּקִת אל

 בֵרקִת אל ּהָתָאְמִט תַּדנּב הָשֶא לא .טי

 מע תשא לא כ !ּהָתְורָע תו



 .דימלתהו הרומה תרֹוה

 : ּהָב הָאְמָטְל ערזְל ְךֹּתְבַכְׁש ןֵּתִת אל
 אלו טא ריִבֲעַהְל ₪ אל הק .אב

 .(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבר .יעיבש

 .הֵׂשא יבבשמ בֵּכְׁשִת אל רַבְז תֶאְו

 תִת אל הָמֵהְּ לֵכְב נב :אוה הבעות

 אל הָשָאְו ּהָב הֶאְמְמְ ְבְכִש
 : אוה לָבִת ּהָעְבְרְל הָמָהב יִנְפִל
 ואכטת לא .רכ

 | חָ לב
 הֶּלִא לבב יִּב

 יוגה ואמטנ
 חלשמ יִנֲא ֶׁשֲא

 כי

 ראה ממו הכ
 היִלָע ּהָנֹוע דקפאו

 ןיראה אקו

 בי תא
 םָּתַא םֶּתֹרַמְׁשּו -וכ

 = ותק תֶא
 יֵטפְׁשִמ תא
 ושעת אלו

 תבעותה לפמ

 .בכ

 טינ ךייַא טניניירנּוארָעּפ .דכ

 ,(םָעלַא סָאד ךרוד

 סֶעלַא סָאד ךרוד םורָאװ

 טגינײרנוארעֿפ ןֶענֶעז
 רעקלָעֿפ יד ןערָאװֲעג

 סינא (? ביירט ךיִא עְכלעוו

 .ךייַא רָאֿפ

 ןיִא דנַאל סָאד ןּוא .הכ
 ,ןערָאװַעג ןיירנּוא

 (*טכּוזעגֿפי וא ּבָאה ךיִא ןוא
 ,םהיִא ןּוֿפ רלוש ןייז

 טָאה דנַאל סָאד ןּוא
 טײּפשעגסיֹורַא

 ענייז = .רֶעניואװנייַא

 טלָאז רֶעֹּבֶא רהיא .וכ
 ןֶעטכַאּבָאֲעּב

 ןֶעצֶעזעג

 ןעטכער ב ,גיימ ןּוא

 עניימ

 ןָאהט טשינ טלָאז רהיֵא ןּוא

 ,(+ ןעליירג עלַא עזיד ןוֿפ
 הלאה

 רַעגריּב רעד חרזאה

 רעכלעוװ ,רַעדמערֿפ רעד ןוא | רֵּגַה רֶגַהְו
 .ךיַא ןעשיווצ ט טניואוו | + םככותב

 .השרפ רעד ןיִא טנָעְבָערְעגסיוא ןֶענַעז סָאװ (
 .דניז עניײז ראפ טֿפָארטשַעּב (% .קיש (*
 .ןעטייקגידריוונוא )4

 איקת אלו .חכ | האל
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| 

1 

| 

| 

| 

| 
| 

| 

1 

| 
| 

| 
| 
| | 

, 
| 1 
 ו

 .חי ,תומ ירחא ,ארקיו

 הֶאְק רֶׁשֲאַּכ |

 ;םֶכיָנַפל רֶׁשֲא |
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 לָּ תא יִּכ .וכ
 עליירג עלַא עזיד םּורָאװ ,ּוכ

 יי ולאה ג תבעותה
 ןעשנעמ יד ןָאהמַענ ןַעּבָאה ץֶראָה יִשָנַא ושע | |

 םֶכינפל רֶׁשֲא !
 ,דנַאל םעד ןוֿפ

 ךייַא רָאֿפ ןֶענעז עבלעוו

 וע |
 ןיירנוא זיִא דנַאל סָאד ןּוא ,ץראה אמטתו |

 .ןַערָאװעג טי

 .ריטפמ

 לָאז רנַאל סָאד טימַאד .חכ
 כ ובת , ןָעייפשסיורַא םינ ךיא | !םכתא ץראה

 ,ןֶעגיניירנוארעפ ג צח הב סֶע טָעװ רהיא ןֶעו התא םכאמטב

 טייפשענפיורַא טָאה סע יו

 ,קלָאֿפ סאד יוגח תא

 .ךייַא רָאֿפ ןֶעווֲעג זיא סָאװ

 עוו סָאװ ,רֶעדֲעי ןֶעד .טכ רשא לָּ יִּכ .םב
 ןָאהמ (סָאומִע) השעי

 תבעותה לכמ
 ,ןעליירג עלא עזיד ןופ עוּתַה למ

 / -" "  '"ֹוהָלִאָה
 סָאװ ,ןענָאזרעּפ יד ןֶעלֶעו | תשנה ןתרכְנו

 ןֶערֶעו מ ָארֲעגסיֹוא וה תשעה

 רֶעייז ןעשיווצ וֿפ

 ָאזלַא .ל

 .קלָאֿפ 2
 תרמו 5
 ִתְרמְׁשִמ תֶא

 < ןעמיה רהיֵא טלָאז

 גנונדרָארעֿפ ןיימ

 (םָאוװטִע) ןָאהט ּוצ םינ תושע יתְלבְל

 ,ןֶעצֶעוֶעג עגידריוונוא יד ןופ = תבעותה תוקחמ

 ןָאהמעג ןענ עכלעוו םבינפלושענרשא
 ,ךויא ראפ ןָעְרֶאווע ₪: * חד שר דב

 ןיירנּוא טינ טלָאז רהיא םּוא
 ;ײז ךרוד ןערעוו |

 .טָאג רֶעייֵא טָאנ ןיב ךיא :םכיחלא חוהי ינא

 םֶהַּב ּואֵּמַּטִת אלו

 .ןי-א ,בכ לאקזחי :הרטפה
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 ,טי רק ,

 השמ ּוצ השמ
 ; יֹזַא = : ראל

 רב .ב
 תדע לכ לא

 לארשי נב

 םֶהָלֵא ַּתְרַמֲאְ
 ויהת םישדק

 .טָאג ךיִא ןיִּב גילייה ןָעַד הָוהְי נא שודק יִכ

 דער .ב

 עדניימַעג רעצנַאג רעד ּוצ

 לָארשי רָעדניק יד ןופ <

 :ןעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןוא

 ,ןייז רהיִא טלָאז עגילייה

 .טָאג רֶעייַא ;םֶכיֵהלֶא

 רֶערֶעדֶעי טלָאז רהיא ג|ויִבֲאו ומא שיא
 רַעטָאֿפ ןייז רַאֿפ ןעטכרי 5 .

 ,רעמּומ ןּוא !ןארית

 ןעטכַאּבָאְעּב טלָאז רהיֵא ןּא | יתתבש תאו
 !ורמשת :געטעהּור עניימ

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ְךיִא ;םֶכיֵהלֶא הָוהי יִנֲא

 ונפת לא .ד

 לילה לֶ
 ָבּפַמ יִהֹלאָ
 םֶכָל ּוׂשֲעַת אל

 ;םֶכיֵהֹלֶא הוהי ינא

 טינ ךייֵא טלָאז רהיֵא .ד

 ןעצמַעג יד ּוצ

 רעמעג עגעסָאנעג ןייק ןוא

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיִא

 מָעוו רהיא ןַעוו ןּוא .ה
 ןעמכַאלש

 רעֿפּפָאטכַאלש; ?סנַעדעירֿפ א
 ,טָאג רַאֿפ

 ןעלַאֿפעגליואװ םּוצ ךייַא רַאֿפ
 .ןעטכַאלש סֶע רהיא טלָאז

 רֶעייַא ןוֿפ גָאט םָעֹד ןיא .ו

 ּוחְבִ יִכְו ה
 הוהיליִמלְׁשחְַ
 ּוהְחְִָּת םכְנצְרָ
 םכָחבו םֹויִּב ו
 ןֶערֶעװ ןעסענעג סע לָאז לבא
 בלע ₪ + , ןעגרָאמ ףיוא ןוא תרחממו

 ענֶעּבילּבֲעגרֶעּביִא םָאר ןּוא רתונהו
 ,גָאט ןעטירד ן'זיב ישילשה םֹוי דע

 -וערעוו ל = : ףרשי שאב

 .דימלתהו הרומה תרות

 | ןעדנַעוו
 טקלת אל |

 ףמרכו =
 | :ןעכַאמ טינ ךייַא רהיא טלָאז

 וילבאו .ח |

 אשי ֹונֹוֲע |

 םָתֹא בועת }
 :םכיהלא הוהיינא |

 57 95 + : '"-  ןעוטכַאלש
 ובנְנִת אל .אי <

 וׁשֲחַכְת אֹלְו !
 וַָּׁשְה אלו

 ;ֹותיִמַעּב שיא |
 ו | טנערברעפ רֶעײֿפ ןיִא לָאז

 .טי ,םישדק ,ארקיו

 טעו סֶע ביוא
 ןערֶעװ ןַעסעגעג \

 ,גָאט ןעטירד ן'פיוא

 ןוא + לָכאי לכָאה סָאו .ז

 ישילשה םֹויַּב
 אוה לּונּפ

 : הֵצְרִי אל

 ,גירריוונוא סָאד זיא

 ןעמּונעגנָא טינ טָעוו סֶע
 0 טימ ןַערַעוו

 סֶע טסֶע סָאװ ,רֶעד ןּוא .ח

 ,דניז ןייז ןַעגָארמ םָעוו

 טָאג ןוֿפ עגילייה סָאד ןעד הוהי שרק תא יִּכ
 . , . יש : +'ו - 9

 !וושרָעּפ רֶע ₪ ,טכעװשרעֿפ רע טָאה ללח

 טעו ןָאורעּפ ַענֶעי ןוא) | ₪91 הֶתְרְכְנְו
 ןֶערֶעוו טָארעגסיֹוא | אוחה |

 .קלָאֿפ רחיִא ןופ = | : הימעמ

 טַעו רהיא ןֶעוו ןוא .ט סכרצקְבו .ט
 ןעדיינש

 ,דנַאל רֶעייֵא ןופ ('טינש םעד םֶכְצְרַא ריצק תא

 ןעצנַאנ ןיִא םינ וטסלָאז| תאּפ הֶּלַכְת אל
 ל יד ןעדיינש בא !רצקל ךדָׂש וֿפ עקֶע יד ןעדיינשבָא /

 ) ענעלַאֿפעגּבָארַא יד ןּוא ףריצק טקלו
 . טינש ןייד ןופ א 5

 .ןעביילקפיוא טינ ּוטסלָאז

 ןעטרָאגנייוו ןייד ןּוא .י

 יד ןַעּבילקּבָא טינ ּוטסלָאז ללועת אל
 ,ןעביורט עניילק יי

 ןעביורט ענקעצניַא יד ןּוא ךמרַּב טרפו
 ןעטרָאגנייוו ןייד ןופ :37 טא
 ,ןעביילקּבָא טינ ּוטסלָאז טֵּקְלִת אל

 רַאֿפ ןּוא ןֶעמדָא םָעד רַאֿפ רגלו ינעל
 ןֶעדמַערֿפ םָעד

 :ןַעזָאלרעּביִא ייז ּוטסלָאז

 .טָאנ רֶעייֵא טָאג ןיב ךיא

 ןֶענֶע' בנג טינ טלָאז רהיא .אי

 טינ טלָאז רהיִא ןּוא
 ןענטקיילרעפ

 ןייז שלַאּפ טינ טלָאז רהיא ןּוא

 .ןערעדנַא םָעד רֶענייֵא

 .גנוביילקפיוא (* .ַץטנרֶע (:



 ועבשת אֹלְו .בי
 ימשב ==|

 יוד רקשל

 תְללִחְ
 יָא םָש תֶא
 :הָוהְי יִנֲא
 קׂשַעַת אל .גי

 ךער תֶא
 ֹזְת אלו

 ןילת אל

 ריכש תֹּלֲעַּפ

 - א
 :רקּב דַע

 שרח ללקת אל .די

 רוע ינפלו
 לשכמ ןתת אל

 יל האָר

 הי ִנא
 לוע ושעת אל .וט

 ָפְׁשמַב
 ָד יִנְפ אָׂשֶת אל
 דג ינּפרַּדְֶתאֹלו
 קֶדֶצְּב
 !ָךְתיִמֲע טְׁשִּת

 ליִבָר ףלת אל ומ

 ְךיִכִעְּב
 רמת אל

 .דניירפ ןייד (1
 ךייר רער םרָא זיא רֶענַעי סָאװ ןעקוק
 .ןעביירמ תוליכר

 .דימלתהו הרומה תרות

 טינ טלָאז רהיא ןּוא בי
 ןעמָאנ ןיימ טימ ןַערֶעווש

 , 0 ַא ףיֹוא

 + ּוטסָעװ ןאד

 :טָאנ ןייד . ןעמָאנ םעַר

 .טָאג ןיּב ךיא

 ןעקירדֶעּב טינ טסלָאז ור .גי
 ,(' ןעטסכענ ןייד

 ,ןעביור טינ טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעזָאל טינ טסלָאז ּוד
 ןעטכַאנעביא

 םענעגנודעג ַא ןוֿפ ןיול םעד
 ריד ייַּב

 .הירפירעד ןיא זיּב

 ןעמכּולֿפ טינ טסלָאז ּוד .די
 ,ןעּביֹוט ַא

 ןעדנילב א רָאֿפ ןוא

 ןעגעלקעװַא טינ ּוטסלָאז
 ,גנולכיורמש ַא

 ןעטכריֿפ טסלָאז
 ;טָאג ןייד רא5

 .טָאג ןיב ךיא

 וד

 ןָאהמ טינ טסלָאז ּוד .וט
 ,טבירָעג ןיִא טכערנוא ץייק

 ;נייַא ןייק ןָעְּבָאה טינ טסלָאז
 - (?ןַעמרָא'נַא ףיוא סינֶעהָעז

 הער םַּד לע

 | ןֶענע ישב טינ טסלָאז וד ןּוא
 ;ןעסיורג א ןוֿפ טכיזעגנַא סָאד
 טייקגיטכַערָעג טימ

 ןייד ןעטכיר ּוטסלָאז
 .ןעטסבע

 ןהעגמוא טינ טסלָאז וד .וט
 (* רעדמײלרעֿפ סלַא

 ;קלָאֿפ ןייד ןיא

 ןעּביילּב טינ טסלָאז ּוד
 (גיטליגביילג) ןהעטש
 םינ ּוטסלַאז טכירעג |

  ,ןֶעריירֲעּב (' -

 יא 0
| 

 : הוהי ינא !
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 ןייד ןוֿפ (!טולּב
 :ןעטסכַענ

 םָעד ייב

 ;הָוהייִנֲ
 | תֶא אָנְׂשִת אל זי

 'ָךיֶחָא
 יא =

 .טָאג ןיב ךיא

 ןעסַאה טינ טסלָאז ּוד יי
 רַעדּורּב ןייד

 ;ןעצראה ןייד ָךבֶבְלְּב
 חיִכֹוּת חכוה

 ֶהיִמֲע תֶא
 ןעגָארט טינ טסָעוװ ּוד ןוא | יִָע אשת אלו

 .דניז ןייק םהיא ּבעילוצ ||; אטח
 םקת אל .חי

 (= ןַעֿפָארמש טסלָאז ּוד

 , ןעטסכענ ןייד

 ןעמהָענ טינ טסלָאז ּוד .חי
 (+ ןעמיה טינ טסלָאז ור ןּוא רטת אלו (?ָעכַאר ןייק

 טאפ ןייד ןופ רעדניק ירוצ += ְךֹּמִע יֵנְּב תֶא
 ןייד ןַעּבעיל טסלָאז ּוד ןּוא רע ול תְבַהַאְ

 | :טסּבלא ךיז יוו ָךומּ 2

 .טָאג ןיּב ךיא

 ןעצעזעג ץניימ שי יתפח תֶא .טי

 :ןַעטכַאּבָאָעּב רהיִא טלָאז ורמשת |

 הופ ןייד מַה
 ןערָאּפנַעמַאװצ טינ טסלָאז םיאלכ עיברת אל

 ;(?גנ גנושימנעמַאזוצ ַא ןוֿפ ףד וכ חח 7

 דע ןייד ָךדֶש

 2 מימ ןָעיזעּב טינ וטפלא םיאְלַּכ ערזת אל
 ;גנושימנַעמַאזוצ א םימ

 ולר ןייווצ ןּוֿפ דיילק א ןּוא אל דנו
 ,ןעגנוטאג

 עטשימעגנעמַאזוצ א זנמעש
 ןעמוקֿפיֹורַא טינ לָאז הֶלָעַי אל ,(*גנובעוו 000 ו

 .ךיד ףיֹוא | ושל

 ,ןענרהעל (? .רהַאֿפעגסנֲעּבעל א ייב 6
 .טפאשדנייפ ןָעְגָארטכָאנ (' .המקנ (* .ןַעדערסיֹוא
 ,סינרעדניה -- אלפ ןופ םיַאלּכ 6 .םעּכ ןעמלַאה
 ןּוא ַעּבַעווַעג -- םעש ןופ (* .רּומַאנ רעד ןַעגֶעג

 .גרָעּבניימש פ"ע .ןוכילריטַאנ םינ ,עשלַאֿפ -- זונ | |
5 11 
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 לא תבבש הָשִא תא בַּכִׁשִי יכ ׁשיִאְו .כ

 25 ןפ6י+ גי.

 הית תיק הל ןה 3 הש א -

 תא איִבָהְו .אכ :הָׂשְַּח אל : ותמוי אל

 לוא דטומ לֶהֹא חת לֵא הֹוהיַל ומָׁשֲא

 םׁשֲאַה ליִאְּב ןהכה לע רַפְכְו .בכ :םשא

 לס אטח רשא ותאטח לע הָוהְי ינפל

 :אָטָח רשא ותאטחמ ול

 .ישילש

 ואבת יִכְו .גכ

 ֶרָאָה לֶא
 םָּתְעַטנּו

 לָכָאַמ ץֵע לָּכ
 ותְָר םֶתְלַרע

 טָעוװ רהיא ןַעוו ןּוא .גכ
 ןעמּוקנײרַא

 | דנַאל סָאד ןיִא

 ןעצנַאלֿפ טָעוװ רהיא ןּוא

 ,(םיֹוּבטכּורֿפ ַא סָאװמַע

 ןעטכַארטַעּב רהיא טלָאז
 (?דליוו ראפ

 ; טכּורפ עני וירפ תא

 רהָאי יירד םינש שלש

 ךייַא רַאֿפ ןייז יז ןעלָאז  םילרע םכל היהי
 ,עדליוו סלַא טא א צדה לגז

 ןעסֶעגעג טינ ףרַאד סַע :לכאי אל
 .ןַערֶעוו -

 \ הנשבג .דכ
 | ראי ןַעטרעיֿפ ןיִא ןּוא רב +

 | תעיִבְָ
 טכּורפ ןייז רָאג ןייז לָאז וירפ לַּ היהי

 רַאֿפ ןָעּביול ּוצ טגילייהעג) | ₪ ללה שק
 .טָאנ 1 הוחל

 0-0 הנשבו .הכ
 רהָאי ןַעטֿפניֿפ ןיִא ןוא .הכ| = +ד-=

 תֶׁשיִמֲחַה
 ענייז ןֶעסֶע רהיֵא טלָאז

 ,טכּורֿפ
 ןערהֲעמרָעֿפ ּוצ ךייַא םּוא

 וירפ תא ּולכאת

 םֶכָל ףיִסֹוהְל
 :("גַארמרֶע ןייז ותאובת

 .ןֶעטּכַאװעגרליװ ,ןָעטינשעבנּוא (* .םיובזייפש ('

 .טגָארמ םיֹוּב רֶעֹד סָאװ םכּורפ יד (5
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 : הוהי ינא |

 .טי ,םישדק ,ארקיו

 .טָאנ רֶעייֵא טָאג ןיב ךיִא :םכיהלא הָוהְי ינא

 ןֶעסֶע טשינ טלָאז רהיִא מ = ולכאת אל .וב

 ,(!טּולּב םָעד יב םדה לע
 גל -

 ("ןרֶעּביֹוצ טינ טלָאז רהיא ושחנת אל

 ןֶעכיֹורּב טינ טלָאז רהיִא ןּוא י וננועת אלו
 .ײרֲעטײדנעקלַאװ

 דנּור טינ טלָאז רהיא זמ ופקת אל .זב
 ןעדיינשבָא

 םכשאר תַאַּפ
 תיִחְׁשַת אלו
 :ָךָנקז תַאַּפ תֶא

 ,רָאהּפָאק רֶעייֵא ןּוֿפ ןֶעקַע יד

 ןֶעּברַאדרעֿפ טינ טסלָאז ּוד ןּוא

 .ררָאּב ןייד ןּופ ןֶעקַע יד

 ןענָעװ טינשנייַא'נַא ןוא .חכ שפנל טרׂשו .חב
 ןָאזרֲעּפ (עטיוט) א טי שש }

 ןַעכַאמ טינ רהיֵא טלָאז םכרשבב ונתתאל
 ,שײל רֶעייַא ןיא |

 טנָטבָאטשָעגנייא'נַא ןּוא עקעק תבתכו
 5 פיש 72-00 ו :

 ןעכַאמ טינ רהיֵא טלָא םכּב ּונתת אל |
 :ךיז ןיא +7"

 .םָאג ןיּב ךיִא :הוהי ינא

 םינ טסלָאז ּוד .טכ ללחת לא .טכ
 (* ןַערהֲעטנֶע חרג =

 רעטכָאט ןייד ְךתֹּב תא

 ןַעּברָאדרַעֿפ יז ןַעכַאמ ּוצ התונזהל |
 צג ::

 טינ לָאז דנַאל סָאד םּוא
 ןַערֶעו ןֶעּברָאדרעֿפ

 לּופ טעוו דנַאל סָאד
 .(?טכּוצנוא ןוֿפ ןערעוו |

 "ראה הֵנְזִת אלו

 א מורה
 געט:עהּור עניימ .ל יתתבש תא .ל

 ןֶעטכַאּבָאָעּב רהיִא טלָאז ורמשת

 טלָאז םּוהטגילייה ןיימ ןוא | ןארות ישדקמו
 :(* ןעטכריֿפ רהיִא | ו

 .טָאג ןיּב ךיא

 םינ ךייַא טלאז רהיִא אל | | נפת לא אס
 ןעדנעו = גָא 7

 רֶערֶעװשֶעּב:ןעמיֹוט יד ּוצ תבאה לא

 רֶעֿפּפָא סָאד ןָעסֶע ּוצ יירָעביוצ טרָא'נַא 6

 ןעגנַאלש (= .ם"במר .טּולּב ןייז ןַעּבענ שיילפ

 -ןֶעבֶעװשרַעֿפ (* .גנּוריוװֲעמֲעמ (5 .גנּורְעוושעב

 .םכרופ טימ ןֶערהֶע (* | .םייקנידריוונוא (5

\\ -\\ 
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 ,רעמייד?ןעכייצ יד ּוצ ןּוא םינעדיה לאו

 וׁשְקְַּת לא
 ָהָב הָאְממל
 :םכיהלא הָוהְי ינא

 הָביִׂש יִנְּפִמ .בל
 .םּוקת

 הד 'נָפ ָףֶלֹנָהְ
 ףיִהלֶאְמ תאר
 :הוהי יִנֲא

 ןעכוז טינ טלָאז רחיא

 :ייז ךרּוד ןֶערָעװ וצ ןיירנּוא

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיִּב ךיא

 (ןַאמ) ןעיֹורג א רָאֿפ .בל

 ,ןהעטשֿפיֹוא ּוטסלָאז

 סָאד ('ןערהֶע טסלָאז ּוד ןּוא
 ,ןעטלַאנַא ןופ ןהָעְזנָא

 רַאֿפ ןעטכריפ טסלָאז ּוד ןּוא
 :טָאג ןייד

 .טָאג ןיּב ךיא

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישש

 טעו ריד יב עו ןוא .גל ךתא רוני יִכְו .גל
 ) ןָעניואוו

 רֶ
 צר
 : ותא ּונֹות אל

 ִֶּמ חַרזאְּב .דל
 כל הי
 רה
 םכתא רגה

 ךומּכ ל ָּתְבַהֲאְו

 רעדמערפ א

 ,דנַאל רֶעייֵא ןיא

 טינ םהיא
 .(" ןֶעקירדֶעּב

 ךייַא ןוֿפ רֶענריּב א יוו ,רל

 רהיא טלָאז

 ךייַא יב ןייז לאז

 ,רעדמַערֿפ רעד

 ,ךייַא ייּב טניֹואוו רֶעכלֶעװ

 ןעּבעיל םהיא טסלָאז ּוד ןּוא
 ,טסבלַעו ךיז יו

 וועג = : רהיא יז עדמָערֿפ םּורָאװ םתייה םירנ יּכ
 :םירצמ דנַאל םיִא םירצמ ץראּב

 !םֶכיֵהֹלֶא הָוהְייִנֲא
 לוע ושעת אל .הל

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיּב ךיא

 ןָאהמ טינ טלָאז רהיא .הל
 ;טבירעג םיִא טַּפְׁשִּמַּב טכערנּוא ןייק

 ,(גנעל ןּופ) סָאמ םיִא המ
 טכיוועג םיִא לֵקְׁשִּמַּב

 ןופ) ,סָאמ םיִא ןּוא ;הֵרּוׂשּמבּו
 .(ןעמײקניסילֿפ +7 קח

 .ןעטכַא ,ןַענַעשַעּב ('

 .ןעקניירק ,ןַערַאנ (*

 .ךיז ןעמלַאהפיוא (?

 ,םישדק ,ארקיו

 ֵטְּׁשִמ לָּב תֶאְו

 .ב ,טי 1

 ,ןעלָאש:גָאװ עגיטכיר .ול קדצ ינזאמ .ול

 ֶדֶצ יִנְַא
 קֶדְצ תיא
 קָדצ ןח

 כָל חה
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןיב ךיא םכיהלא הוהי ינא

 | = יתאצוח רֶׁשֲא
 !םֶבְתֶא

 ,רענייטש:טכיוועג עגימביר

 (:הפיא ץניטכיר ַא

 (?ןיה רֶעגיטכיר ַא ןּוא

 ;ךייַא ייד ןייז לָאז

 ;סיֹורַא ךייַא טָאה רֶעכלעװ
 טרהיֿפֲעג

 .םירצמ דנַאל םָעד ןוֿפ ;םיִרצִמ ץיִראַמ

 (* ןעטכַאּבָאעּב וו + טלָאז רהיִא ןוא יל  םֶּתְרַמִׁשּו ל
 ןעצעעג ענימ עלַא יתקח לָּב תא

 ,ןעטכַער עניימ עלא ןוא

 בתא םֶתיִׂשֲעַ
 ;הָוהייִנֲ

 : ןָאהט ייז טלָאז רהיא ןּוא

 .טָאג ןיּב ךיא

 ,ב

 טדערַעג טָאה טָאג ןּוא .א

 .ישימח

 הָוהי רֵּבַדְיַו .א

 ן'השמ ּוצ השמ לֵא

 ;םעדנַעגלָאֿפ / רמאל

 לארשי רעדניק יד ּוצ ןוא .ב לארשי ינּב לֶאְו .ב

 ןעְָאז ּומסלָא יה רמאת

 שיא שיא

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ
 נה מ
 לֵאָרְׂשיִּב רֶּגַח
 וערזמ ןּתִי רֶׁשֲא
 0 של
 תמוי תומ

 ןאמ רֶעדֶעי

 לָארשי רָעדניק יד ןופ

 ,ןעדמַערֿפ םִעד ןוֿפ ןּוא

 ,לָארשי ןיִא טניֹואוו רֶעכלָעו

 ןוֿפ ןֶעּבַעג טָעוו רֶעכלֶעו
 רָעדניק עניי

 ,(+ךלמ םָעד

 :ןַערעװ םיוטעג לָאז

 ַא (= .ןעכַאז ענָעקּורט רַאֿפ סָאמ ַא ('
 עג א (5 .ןעמיה ( .ןעטײקגיסילֿפ רַאֿפ
 סלַא ןעשנעמ ןענערּברעֿפ ל ןעמ ןעכלעו

 רופן
 רֶעֿפּפָא



 .דימלתהו הרומה תרות 68

 ץְראָה םִע
  ןֵבֲאַב ּוהְמִגְרִי !

 יִנָפ תֶא ןֵתִא יִנְָּ ג
 אוהה שיאב

 דנַאל םָעד ןוֿפ קלָאֿפ סָאר

 טימ ןַעֿפרַאװרַעֿפ םהיֵא לָאז
 .(\רענייטש

 לָעװ (?ךיא .ךיוא ןּוא .ג
 ןרָאצ ןיימ ןעזָאלסיֹוא

 ,ןַאמ םָענֲעַי ףיֹוא

 ?םיֹוא םֶהיֵא לָעװ ךיִא ןּוא ותא יתרכהו
 ןעמָאר | 'דנ יב
 = ,קלָאֿפ ןייז ןעשיווצ ןוֿפ ומע בֶרָקִמ

 | רָעהניק עני ןופ ןע וערזמ יִּ
 ךלמ סן רע טָאה למל ןתנ
 ןעגינײרגּוארעֿפ וצ םּוא אמט ןַעַמְל

 םּוהטגילייה ןיימ ישדקמ תא

 ןעכעװשרעֿפ ּוצ ןּוא | לֵּלְֲלּו

 .ןֶעמָאנ ןעגילייה ןיימ = : ישדק בש תֶא

 קלָאֿפ סָאד ּביֹוא רָעּבֶא ד( = םלעה םאו .ד

 5 רנַאל םָעד ןופ ץְראָה סעּומילע
 ןעגיוא (*ענייז םהיניע תא

 ,ןַאמ םִענָעי ןופ | אוהה שיאה ןמ

 ןופ ןֶעּבַעג טעו רֶע ןֶעוו למַלּוערמֹותִִּ |
 למ םָעד רָעדניִק עניי

 םהיִא ןעטיוט .וצ טינ :ותא תיִמָהיִתְלִבְל

 תא יִנֲא יִתְמַׂשו .ה
 נפ

 (* ןַעדנֶעו ךיִא לָעו (ַאר) .ה
 טכיזעגנַא ןיימ

 אּוחֲה ׁשיִאַּב | ןַאמ םִענֶעי ןֶעגֶעג
 ֹוּתחַּפְׁשִמִבּ

 ותא יתרכהו |

 (=עילימַאֿפ ןייז ןֶענֶעג ןּוא

 ןעטָארסיֹוא לָעװ ךיִא ןּוא

 (' ןֶעהעג ַעבלֶעוװ ,ַעלַא א תֶאְו = םינזה לָּכ
 ךָאנ םהיא וירחא

 ,ךלמ םָעד ךָאנ ןהעג ּוצ םּוא למה ירחא תונזל

 | 22 ד .קלָאֿפ רָעייז ןעשיווצ .ןוֿפ :םמע ברקמ |

 ביוא .(* .רעטכיר יד ןּופ ךורפשסיוא םעד ךָאנ (1

 .ןֶעגרָאּברעֿפ ,ןֶערהָעקּבָא (* .רתסּב ןָאהטַעג טָאה רֶע

 םהיִא ןֶעּבָאה עכלֶעו = .ןַעּבעג (* .ַערֶעייז (+
 םהיִא ךָאנ ּבָא ךיז ןַערהֲעק (' .ןַעֿפלָאהעגמימ

 ותא יִּתַרְכְִו

 םישדק םֶתיְהו
 הָוהְייִנֲא יכ |

 .כ ,םישרק ,ארקיו

 ,ןָאזרֲעּפ יד ןּוא .ו .ׁשֵפּנַהְו ו

 ןעדנֶעוװ ךיז טָעוװ ַעכלַעו הנפת רֶשֲא

 רַערֶעווׁשַעּב-ןַעטיֹוט יד ּוצ תבאה לא

 םיִנעְדּיַה לֶאְ
 = םיִרַחַא תנזל
 ינָפ תֶא יתנו
 אוהַה שפנב

 רָעטיידְןֶעבייצ יד ּוצ ןּוא

 ,ייז ןהָעגּוצכָאנ םּוא

 ןיימ ןַעזָאלסיֹוא ךיִא לָעוו
 רָאצ

 ,ןָאורָעּפ רֶענֶעי ןֶעגַעג
 םהיִא לֶעװ ךיִא ןּוא

 ןעטָארסיֹוא
 .קלָאֿפ ןייז ןעשיווצ ןופ :ומע בֶרֵּקִמ

 ךייַא טגיליה רהיִא ןוא 3 םֶּתְׁשְּדִקתִהְו

 ,עגילייה ןייז טלָאז רהיִא ןּוא

 .טָאג רֶעייַא ,טָאג ןיּב ךיִא ןֶעד
 ;םֵכיֵה ולא

 ֶּתְרַמׁשי .ח

 יתקח תֶא
 םָתֹא םֶתיִשָע
 הָוְ ינֲ

 טלָאז רהיֵא ןּוא .ח
 ןֶעטכַאּבָאעּב |
 - ןֶעצעועג עניימ =

 : ןָאהט ייו טלָאז רהיִא ןּוא

 רַעכלֶעװ ,טָאנ ןיב ךיִא
 .ךיַא טגילייה | !:םכשדקמ

 ,ןַאמ רֶעדֲעי (:ָאלַא 6 "| שיא שיא יּכ .ט

 ןעכּולֿפ טָעוו רֶעבלֶעו | ללי רשא

 ,רָעמּומ ןייז ןוא רַעטָאֿפ ןייז מא תֶאְו ויִבָא תא

 ;ןָעְרָעוו םיוטעג לָאז תַמּי תומ

 טָאה רעטּומ ןּוא רֶעטָאֿפ ןייז .ללק פא ויִבֲא
 ,טכּולֿפעג רע

 .(םהיִא ףיוא זיא םּולב ןייז ;וּב .ןימד

 רֶׁשֲא ׁשיִא תֶׁשֹא תֶא ףַאנְי רֶׁשֲא שיאו -י

 ףאנה תַמּוי תֹומ ּוהָעְר תֶׁשֲא תֶא אי

 תֶׁשֹא תֶא בֵּכְׁשִי רשא שיאו .אי : תַפָאְַהְ

 םהיְנש ותמּוי תומ הל ויִבָא  תַוְרָע יִבֲא

 .טיֹומ יי ןֵעֹוֲעג םרוג טָאה ןיילא רֶע 6 .ןער ₪



 .רימלתהו הרומה תרות

 | תא בַּבְׁשִי רֶׁשֲא שיאו .בי :סָּב םֶהיֵמְד
 םֶהיֵמְּד ושע לב םהינש ותמוי תומ ותל |

 יִבְּבְשִמ רכז תא בכ רֶׁשֲא שיאו .גי :םּב
 | .םֶהיֵמְּד ותמי תֹומ םֶהיֵנְׁש ושע ; הבעות הֵׁשֹא
 "תא הֵׂשֲא תֶא חי רֶׁשֲא שיאו די !םַּב
 ןְהְתֶאְו ותא ופרשי ׁשֵאָּב אוה הַּמִז ּהָּמִא
 רֶׁשֲא ׁשיִאְו .וט ;םֶכְכֹותְּב הָּמִז הָיְהִת אל
 הַמְהַּבַה תֶאְו תַמּוי תומ הָמְהְבְּב ותבכש ןתי
 .הָמֵהַּב לֵב לא ברקת רֶׁשֲא הָשֶאְו .וט :וגרהת
  הָמִהְּבַ תֶאְו הָׁשֲאָה תֶא רה ּהָתֹא הָעְבְר
 הק רׁשֲא ש שיאו זי םֶהיֵמְּד ותמוי תומ
 הא ומא תב וא יבא תַּב ֹותֹחֲא תֶא
  דֶסֶח תוְרָע תֶא הָארֵת איִהְו הָתְורע תֶא
 | ותחא תורָע םֵּמִע נב יניעל ותרכנו אוה
 תא בבי רֶׁשֲא שיִאְו .חי : אשי ונע הל
 הָרקִמ תֶא ּהְתְורָע תֶא הָלְְ הוד השא
 9 %%6 ותְרְכְנְו הימד רוקמ תא הָתלָּ אוהְו הָרָעַה

 ףֶכִא ? תוחא תורע 4 .םי 2 ברקמ םהינש

| | 
| 

| 
| 
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 ותרד תא בבי רֶׁשֲא שיאו .ב :ואשי נו |
 ּותְמִי םיִריִרע ואשי םָאמִח הֶלָּג ורד תַוְרָע
 חָּדִנ ויִחָא תֶׁשֶא תֶא קי ֶׁשֲא ׁשיִאְו .אכ
 : ויהי םיִריִרע הֶּלג ויְחַא תורע אה
 ןעצעעג עניימ עלא | יתקִח לַּכ תא ןעטכַאּבָאעּב = טלָאז רהיא ןּוא .בכ םתרמשו .בכ
 ,ןעטכַער עניימ עלא ןּוא ימפשמ לָּכ תא
 ,ןאהט ייז טלָאז רחיא א | םתא םתישעו
 טינ ךייַא לָאז סֶע םּוא םַכְתֶא איקת אלו
 ,דנַאל סָאד ץיראה
 ין +

 : | ןעייפשסיורא
| 

 9 .כ ,םישדק ,ארקיו

 איבמ ינא רֶׁשֲא
 ןײרַא ךייַא גניירּב ךיִא ןיהּואוו |

 המש םֶכְתֶא

 .ןעניואוו ּוצ ןירַאד םּוא וב תבשל |

 .יעיבש
 ןהָעג םינ טלָאז רהיִא ןוא .גכ וכלת אלו .גכ
 עד ןופ ןֶעצִעועג יד ןיא יוגה תקחב
 ,קלָאֿפ רוי יי
 סױרַא (1 ביירט ְךיִא סָאװ חלשמ ינא רשא

 -פח 2 יד א

 יא רָאֿ ֶכינפמ
 סַעזיד ןֶעַּבָאה ייז םּורָאװ |  הֶּלִא לב תֶא יִּכ ן

 ,ןָאהמַעג סָעלַא 'וׂשע
 ייז ךיא ּבָאה (םורַאד) ןּוא < :םּב ןץיקאו

 .טַעטכַארעֿפ 05
 ךייא וצ גָאה ךיִא ןוא דכ םכָל רַמאֵו .דכ

 ןֶעּברֶע טָעוו רהיא ושרית םתא | ;טגָאועג וו

 דרָע רֶעייז םתמדא תא |

 ךייא ןֶעּעּבָ יז לווךיא ןוא םֶכָל הּגִנְּתִא ינו
 ,יז ןָעְּברָע ּוצ םּוא התא תֶׁשֹרָל

 .,רנַאל א ץירא

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאנ ןיּב ךיִא  םכיחלַא הוהי יִנֲא : גינָאה אפ }= צד | דא ןוא ךלימ טסילֿפ סָאװ = ׁשֵבְדּו בלח תַבָ

 ךייַא טָאה רעכלַעװ | ִּתְלַּדבִה רשא
 טדיישעגּבָא | םכתא

 .רעקלָעֿפ יד וֿפ :םיִמְעֶה ןמ
 .ריטפמ |

 טלָאז רהיא (ךיוא) ןוא .הכ םתלדבהו .הכ
 ןעריישרעטנוא

 | רהּטה - ,- ןִע | הר ה נייר עשיוו . זטוד פח | / םע יר םער ןעשיווצ המהבה ןיב
 םעניירנוא םָעד ןּוא האמְטל

 םעניירנוא םעד ןעשיווצ ןוא אָמָּטַה ףועה ןיבו
 ' ,םענייר םָעד ןּוא רהטל לעגילֿפעג | : דב

 ןעבַאמ טינ טלָאז רהיא ןּוא וצקשת אלו
 גידריוונוא ;ה
 .קיׂש )1
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 םכיתשפנ תא

 ףֹועֵבּו המה
 לכבו
 שמרת רֶׁשֲא

 שר הע ר;

 טריישָעגּבָא ּבָאה ךיא עכלעוו םכל יִתְלַּדַבַהרָשֶא
 |: ךייא רַאֿפ

 . ןֶעגיניײרגּוארָעֿפ ּוצ
 ה } *

 יל םֶתיִיְהִו .ונ
 'םישדק

 ,טָאג ךיִא ןיב גילייה ןעד הוהי ינא שודק יִּכ

 םֶכְתֶא לדבאְו
 סמ ֵמ
 ! יִל תֹויְהִל

 השא וא שיאו .זכ

 בוא םהב היה יב

 יעדי וא
 ותמי תומ

 םָתא ּומָגְרִי ןְבֶאַב
 !םַּב םֶהיֵמְּד

 :הרטפה

 ,רמָא
 הוהי רמאיו .א
 \ .השמ לֶא

 םיִנֲהֹּכַה לא רמא

 | ןרהא נב

 םֶהָלֲא ּתְרַמְָ

 שפנל

 אמט אל

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןֶעלעֶצז :טרָעייא
 ךרּוד ןּוא היפ סָאד ךרּוד

 ליל סָאד
 ,םָעֹלַא ךרּוד ןּוא

 ,דר רעד פיוא טכירק סאוו ; :

 4 רעד ף " "=" !המדאה

 רימ טלָאז רהיא ןּוא .וכ
 ,גילייה ןייז

 טדיישַעגּבָא ךייַא ּבָאה ְךיִא ןוא

 רַעקלָעֿפ יר ןוֿפ

 .רימ רַאֿפ ןייז ּוצ

 יורפ ַא רֶעדָא ןאמ ַא ןּוא .ּוב

 ייז רָעטנּוא ןייז טָעוו םִע ביוא
 רֶערֶעוושֶעב:ןֶעטיֹומ ַא

 ,רעטייד:ןַעכייצ א רֶעדֶא

 ,ןֶערָעװ טיֹומֲעג ייז ןַעלָאז

 יז ןַעמ לָאז רָעניטש טימ
 ,ןַעֿפרַאװרַעֿפ

 .ייז ףיוא זיא טּולּב רֶעייז

 .ומ--ו ,ט סומע

 .אכ

 טגָאועג טָאה טָאג ןוא .א

 :ץהשמ ּוצ

 ,רעטסעירּפ יד ּוצ גָאז

 ,ןהיז ם'ןרהַא

 :ןעגָאנָא ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 (!םענַעּברָאטשעג ַא ּבעילּוצ

 םינ (ייז ןּוֿפ) רענייק לָאז
  ךיז ןַעגינײרנּוארעֿפ

 .ןָאזרַעּפ א ּוצ (}

 ,םישדק ,ארקיו

 .ּוריַמֲעַּב |

 ורָאְשל םא יִּכ .ב

 ולא ברקה !

 ויִבָאְלּו ומָאְל

| 
| 
| 

 ותבלּו ֹונבְלְו

  ויְחֶאְלּו |

 הָלּותַּבַה ֹותֹחֲאַלְו ג |
 ויָלֵא הֵבֹורְּקַה

 הָתיֵה אל רֶׁשֲא
 שיאל |

 : אָמְטי ּהָל

 אֵמּטִי אל .ד

 יֵּמַעְּב לַעּב |

| 
| | 

 ּוּלַחֲהְל

 הָחְרַק החרקי אל ה
 = שאר

 נז תַאפו
 וחי אל
 .םֶרָשְבְבּ
 :תטרש ומרשי אל

 ויהי םישדק +
 םֶהיֵהלאֵל

 ולח אלו

 םהיהלא םש

 הָוהְו יִשֶא תֶא יב
 םֶהיֵהֹלֶא םֶחְל

 םֶביִרְקַמ םה
 :ׁשֶרָק ו ויה

 'ק ּוחרקי *

 .אכ ,כ ,רמא

 .קלָאֿפ ןייז ןיא

 ?רָעֿפ ןייז ּבעילּוצ רונ .ב
 , ןַעטרנַאװ

 : םהיֵא ּוצ טנהָאנ זיִא רַעכלַעװ

 ןייז ּוצ ןּוא רָעטּומ ןייז ּוצ
 ,רַעטָאֿפ

 | וצ ןּוא ןהז ןייז ּוצ ןּוא
 רַעטכָאמ ןייז

 .רֶערּורּב ןייז ּוצ ןּוא

 רֶעטסעװש ןייז ּוצ ןּוא ג
 ,לָעדיימ סָאד

 , םהיא ּוצ טנהָאנ זיִא עכלעוו

 וועג טיג (ךָאנ) זיִא עכלעוו
 ,טַארײהרַעֿפ

 ךיז רֶע ןָאק רהיֵא ּבעילּוצ
 .ןָעגיניירנּוארעפ

 ?רֲעֿפ טינ ךיז לָאז סֶע .ד
 ןעגיניירנּוא

 ןיִא (ּבייוו ןייז ּוצ) ןַאמ ַא
 קלָאֿפ ןייז

 .ןעכָעװשרָעֿפ ּוצ ךיז םּוא

 ןַעכַאמ טינ ןעלָאז יז
 ךעלּפ ןייק

 ּפָאק רָעייֵז ףיוא

- 

 דרָאּב רֶעייז ןוֿפ ןָעְקָע יד ןּוא

 ןֶערָעשּבָא םינ ייז ןַעלָאז

 שיילפ רָעייז ןיִא ןּוא

 ןייק ןעכַאמ
 .טינשנייַא

 ןייז יז ןֶעלָאז ענילייה -ו

 טינ יז ןָעלָאז

 ,טָאג רֶעייֵז רַאֿפ

 ?רָעֿפ טינ לָאז יז ןּוא
 ןֶעכַעווש

 ,טָאג רָעייז ןוֿפ ןַעמָאנ םָעד

 רַעֿפּפָארַעײֿפ יד םּורָאװ
 ,טָאג ןוֿפ

 טָאג רֶעייז ןופ זייפש יד

 ליז .ןעגניירב

 .גילייה ןייז יז ןעלֶאז םּורָאד



 עא

 (ןירעלהוב א יורפ א 3 הָלְלֲחַו הנז השא .ז
 מכ וופר ַא ןּוא

 ,ןעמהָענ טינ יז ןעלָאז וחקי אל

 הָשֶאְ
 השיאמ השורג

 וחי אל

 אוה שדק יִּכ

 רַאֿפ : ויִהֹלאָל

 ןּוא .ח ותשדקו .ח

 יָא םחֶל ֶאיִ
 בירקמ אוה

 ףֶל היה שדק
 הָוהי יִנֲא שודק יּכ

 | מבד
 ןהכ שיא תַבּו .מ

 לֶחָת יִּ

 ,יורפ ַא ןּוא

 ןאמרהיא ןוֿפ ("ץנערעישַעגַא

 ,ןעמהָענ טינ ייז ןַעלָאז

 גילייה זיִא (רֶעדֲעי) רֶע ןעד

 .ָאנ ןייז

 םהיא טסלָאז ּוד
 ,גילייה ןעמלַאה

 טָאג ייד ןופ זייפש יד ןַעד

 ;רֶע טגניירב

 ,ןייז רֶע לָאז גילייה

 ,טָאג ךיִא ןיב גילייה ןֶעד

 .ךייַא טגילייה רֶעכלֶעו

 ןוֿפ רַעטכָאט א ןוא .ט
 רעטסעירּפ ַא

 טכעװשרעֿפ םָעװ יז ביוא
 זטרו וו . .

 - ,(* ןֶעלהּוּב ּוצ תֹונְִל

 | איה ָהיֶבֲא תֶא
 ,רַעמָאֿפ רהיא יז טכְעוושרעפ הד +

 | תֶלֶלַחמ

 ;רָעֿפ יז לָאז רעייפ םיִא : ףרשת שאב
 .ןֶערָעו טנַערּב

 ןֵהֹּכַהְו .י רעטסעירּפ רעד ןּוא יי
 ויחאמ לדה

 | לַע קצוי רשא
 ושאר = |

 הָחשִמַה ןָמש
 ודי תֶא אֶּלִמּ

 הּוצנָא םיִדָנְּבַה תֶא ׁשֹּבלְל
 אל ושאר תא

 עְרֶש

 רַאֿפ רעַסְעַרג זיִא רעבלעוו
 ,רֲערירּב ענייז

 זיִא ּפָאק ןייז ףיוא סָאװ
 ןֶערָאװַעג ןעסָאגעג

 לייַאּבלַאז סָאד

 טָאה ןַעמ ןַעכלעװ ןּוא
 טגיטכעמלָאֿפַעּב

 -- ,רָעדיײלק יד ןָא

 טינ רָאה;ּפָאק ןייז לָאז
 (* ןַעֿפרַאװּוצ

 .ץטג'עגּבָאנַא (=  .ןירָעּבײרטמּורַא 'נָא (1
 .ןעסּכַאװ דליוו ןַעזָאל + .ךיז ןָעּביירטמּורַא (*

 .דימלתהו הרומה תרות

 ׁשָדקִּמַה ןֵמּו בי -
| 
| 

| 
| 
| 
| 

| 

 ויהלא שדקמ תֶא |

 ואוו זיוה

 .אכ ,רמא ,ארקיו 171

 רע לָאז רעריילק ענייז ןוא : םרפי אל ויָדְנבּו
 ןעמיֹומ ןייק ּוצ ןּוא ,אי תשפנ לָּכ לַעְו .אי = 6 ןענערטוצ םינ

 ,(:ןעמּוק טינ רֶע לָאז אבי אל :

 ןייז ּוצ ןּוא רֶעמָאֿפ ןייז ּוצ ֹוּטאלו ויִבֲאְל
 רָעמּומ תר ייד
 ;נוארעפ טינ ךיז רֶע לָאז :אמטי אל

 .ןעגינייר תרד :
 םּוהטגילייה ןוֿפ ןּוא .בי

 אצי אל

 לֶלִחי אלו

 , ןהעגסיֹורַא םינ רֶע לָאז

 טינ לָאז רֶע טימַאד
 ןעכָעװשרעֿפ

 ,טָאג ןייז ןוֿפ םּוהטגיליײהסָאד

 ןוורק יד ןעד רמ יִּכ
 יָלֲא תַחְׁשִמ מש
 לע
 : הוהי ינא

 טָאג ןייז ןוֿפ לייָאּבלַאז םעַר ןופ

 :םהיא ףיֹוא זיא

 . טָאג ןיב ךיא

 -- רֶע ןוא .גי אּוהְו .גי

 הילותבב השא = ךָאנ זיא יז ןֶעװ יורפ א
 לעדיימ א שש = 3 * .

 .ןָעמהַענ רֶע לא :חַּקִי

 ַא ןּוא עווטיוו א .די השורגו הנמלא .די
 ענערעישעג 3 : דד : 0

 ,עטכַעװשרַעֿפ ַא רֶעדֶא הנז הללחו
 ,ןירעלהוב ַא + דצדעת
 חֶּקִי אל הֶּלִא תֶא

 הָלּותַּב םִא יִּכ

 ויַּמַעַמ

 ,ןעמהָענ טינ רע לָאז עזיד

 .לעדיימ ַא רונ

 קלָאֿפ ןייז ןוֿפ

 רַאֿפ ןעמהָענ רֶע לָאז ; השא חֵּקִי
 .יורפ : |

 מינ לָאז רֶע םּוא .וט !ערז ללחי אלו .וט
 רערניק ענייז ןעבָעוושרעפ | 0%

 ,קלָאֿפ ןייז ןיִא וימעּב

 : ושדקמ יי יֲִא יִּ
 ןיִא ןהָעגנירַא טינ לָאז רֶע (5  .ןעסיירוצ (

 .טנעיל רָעמיֹומ א

 .םהיא גילייה טָאג ךיא ןֶעד
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 ינש

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .וט | לֶא יי | ָּבַדְו ומ
 ץהשמ ּוצ !הָׁשֹמ =

 יֹוזַא : רמאְל

 ןרהַא ּוצ דער = ןרהא לא רֵּבַּד .וי

 :םָעדנַענלָאֿפ רמאל |

 רעדניק ענייד ןוֿפ רֶעדֲעי ךערזמ שיא

 ,רעטכָעלשעג ערֶעייז יא םָתֹרדְל

 ןייז שתו סע ןעכלעוו ןיא םומ וב חוהי ֶׁשֲא
 ,רָעלהַעֿפ ַא |

 טנַעהָאנ ןהָעג ּוצ טינ לָאז ברק אל

 ןעגניירּב ּוצ בירקחל

 טָאג ןייז ןוֿפ זייפש יד ; ויהלא החל

 שיא לכ יב החי

 יִא םּומ ֹוּב רֶׁשֲא

 ברְִי אל
 חַפִפ וא רוע שיא
 םרח וא

 :עּורְׂש וא
 שיא ןא .טי

 וב היהי רֶׁשֲא
 לר רָבש
 ;דִי רב וא

 ןבג וא .ב

 ,ןַאמ רֶערֲעי ןֶעד .חי

 ָאד זיִא סֶע ןַעבלַעװ ןי
 ,רעלהָעֿפ א

 ,טנעהָאנ ןהָעג ּוצ טינ לָאז

 רֶעדָא שנָעמ רעדנילּב א
 ,רעגידעקניה ַא

 ,(!רעגיזָאנֿפּפמּוטש א רֶעדֶא

 ;רעגידעילגסיֹורג ַא רֶעדָא

 ,שנֲעמ א רֶעדֶא .שי

 ןייז טָעװ סֶע ןעכלָעװ ןיא

 ךָארּב?סוֿפ ַא

 ;ךָארּב;דנַאה א רֶעדָא

 ,רֶעגידרֶעקיֹוה א רֶעדֶא כ

 ,("רָענימכיזדניווש ַא רֶעדֶא קד וא

 ןיא (" גנושימרעּפ א רֶעדֶא | וניעּב ללבת ֹוא
 ,גיוא ןייז א'ײ: בה

 ,ץיטערק ַענֲעקּורט א רֶעדָא ברנ וא

 רעדָא תַפְלי וא ץמערק עטכײֿפ ַא

 :ָךֶׁשֲא חורמ וא
 שיא ָּכ .אב

 .זָאנ רעגיצַאלּפ א 6

 .גיוא ן'פיוא םיוה עניד א רַעדָא

 .ןַערָאה עטקירדּוצ רֶעדָא

 , ןַאמ רֶעדֲעַי .אב

 .רַאַאמש ַא (=

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,דעילג רָעניד א (*

 וב םומ |

 תכרפה לא ָךַא .גכ

 ללחי אלו |

 וחי ינָא יִּכ |

 ן
1 

1 

| 
 ן
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 .בכ ,אכ ,רמא ,ארקיו

 ָאד זיִא םָע ןעכלֶעװ ןיא םּומ וכ רשא
 ,רָעלהְע5ּפ א וי ר

 םרָעטסעירּפ םָעד ןרהַא ןוֿפ ןהכה ןרהא ערזמ
 ,רעדניק ' 0 0

 ןעטערטוצ םינ לָאז שי אל

 ןעגניירב ּוצ בירקהל

 הפר : 2 לליפ :רָעֿפּפָארעײֿפ סעטָאג ..הֹוהי ישא תא

 , םהיא ןיא זיא רַעלהעֿפ ַא

 יא =. 5 טָאג ןייז ןופ זיפש יד ויחלא םחל תא

 וצ ןֶעמֶערמּוצ טינ רֶע לָאז : בירקהל ׁשֵגֹי אל
 . ןעגניירב | |

 טָאג ןייז ןופ זייפש יד בכ | ןיהלא םחל .בכ

 שדמה יש
 םיִׁשִרָּקַה ןמּו
 : לכאי

 עגילייהצנַאג יד ןוֿפ

 עגילייה יד ןוֿפ ןוא

 .ןַעסֶע רֶע גַעמ

 גנַאהרָאֿפ םּוצ רֶעּבֶא ,גכ

 ןעמוקוצ םינ רֶע לָאז אבי אל

 חבה לֶאְ
 שי אל

 : : וב םומ יּכ

 רַאטלַא םּוצ ןּוא

 ,ןָעמֲערמּוצ טינ רֶע לָאז

 ןיא זיא רֶעלהָעֿפ א םורָאװ
 ,םהיֵא 1

 ןֶעכֶעוושרֲעֿפ טינ רֶע לָאז

 ,םּוהטגילייה ןיימ ישדקמ תא

 .ייז גילייה טָאג ְךיִא ןעד

 :םְׁשֶּדַקְמ
 (סָאד) טָאה השמ ןּוא .דכ השמ רֵּבַדיִו .דכ

 טרֶערעג

 ןהיז יז .וצ ןוא ןרחא ּוצ ויִנַּב לֶאְו ןרהַא לֶא

 . לארשי רעדניק עלַא ּוצ ןּוא :לֵאָרׂשי ינְבלּלֶא

 .בכ

 םדָערָעג טָאה טָאג ןּוא ,א החי רֵּבַדיַו .א

 ןץהשמ ּוצ השמ לא

 :יוזַא :רמאְל

 דָער .ב רֵּבַּד .ב



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןרהא ּוצ ןרחא לא
 ןהיז ענייז ּוצ ןּוא ןיִנַּב לאו
 ז ןֶעלָאז יוז סָאד רזי

 ₪ מלאה |
 8 רעמיהטגילייה יד ןוֿפ לֵאְרׂשִי ינבישדקמ

 ,לָארשי רעדניק יד
 ןעכעװשרעֿפ ו. טינ ןעלָאז וללחי אלו
 ישדק םֵׁש תֶא
 | םי שדקמ םה רשא

 ייז םּוא

 ןעמָאנ ןעגילייה ןיימ

 ןעגילייה יז סָאװ ,םָעד ךרּוד
 :רימ רַאֿפ | יִכ

 .טָאנ יב ךיא | | חוחי ינא

 :ײז ּוצ גָאז .ג םֶהְלא רמא .ג

 ערעייא (עלַא) ןיא םכיתרדל
 ,רעטכעלשעג

 | ,ןאמ רֶעדֲעי שיא לכ

 ןהעניוצ טָעוו רֶעכלַעוו
 ,טנהָאנ

 ,רעדניק ערעייַא עלא ןופ

 ברקי רשא

 םכֲעְַ לָּבִ
 םישדקה לא

 ינב ּושידקי רֶׁשֲא

 'הוהיל לארי

 ,רעמיהטגילייה יד ּוצ

 לארשי רעדניק יד סָאװ
 ,טָאג רַאֿפ ןענילייה ןעלעוו

 זיא םייקנוירנוא ןייז ןּוא ןילע תאמו
 ,םחיא ףיוא -

 ןערָעוו טעטָארָעגסיֹוא טעוו הת

 א - ןָאזרעּפ ַענֶעַי אוהה שפנה

 :רימ רָאֿפ ןוֿפ יֵנֵפְּלַמ

 :הוהְי יִנֲ
 שיא שיא .ד

 ןרהא ערזמ
 ץּורצ אוהו
 בז וא
 לַבאֹי אל םיִׁשָרֵַּּ
 הי רֶׁשֲא דע
 = עֵנֹ

 .טָאג ןיּב ךיא

 ןַאמ רֶעדֶעי .ד

 ,רעדניק ס'ןרהַא ןוֿפ

 גיצמערק זיא רֶעכלֶעוו

 ,גיסילֿפנַעמַאז רַערָא

 יד ןוֿפ ןַעסֶע טינ לָאז
 רעמיהטגולייה

 :ןייר ןייז טינ טָעוו רֶע זיב

 ןָא ךיז טרהיר סָאװ ,רָעד ןּוא

 .ןעדיישּבָא 1

| 
1 

 ;ֹותֲאְמִט לכל !

 5 .בכ ,רמא ,ארקוו

 שפנ אָמְט לֶכְּ
 שיא ֹוא

 טָעוװ סֶע ןָעְבלָעוו ןופ וגממ אצת רשא

 םָעניירמּוא/נַא םָעְייֶא ּוצ
 ,ןעמיֹומ א ןופ

 ,ןאמ א רֶעדָא

 ןהָעגסיֹורַא :
 רש רנד | .םוגנַעמַאז א :ערז תבכש

 < ,ןאמ א רֶעדָא .ה שיא ֹוא .ה

 ןערהירנָא ךיז טעו רֶעכלֶעוו ץֶגי רשא

 ו ו יז : | ,סעדנעכעירק סָאווטע ןָא ןירש לכב
. 

. 

 ןיירנוא םָעוו רֶע סָאװ ןופ 55 אמטי רשא
 ,ןָערְעו ג 7 צד
 ֶדָאְב וא
 ול אמטי רשא

 ,ןָעשנָעמ א ןָא רֶעדֶא

 טָעװ רֶע ןֶעכלֶעו ןופ
 ןֶערֶעװו ןיירנּוא

 זיִא סע ץכלֶעוװ ענייז ךרּוד
 --- ,םייקניירנּוא'נַא 9

 טעוו עכלֶעוו ,ןָאזרֲעּפ יד ו | ע3ַת רֶׁשֲא שכנ וי
 ,ןָעְרחירנָא םהיא ןָא ךיז | ב

 ,דנֲעװָא ן'זיב ןיירנּוא ןייז לָאז ברעה דע האמטו
 גד - שנ + }

 ןֶעסֶע טינ לָאז רֶע ןּוא לבא אלו !

 ,רעמיהטגילייה יד ןוֿפ  םישדקה ןמ

 .ןעּבָאה טַעוו רֶע ןעוו רונ ןרשב ץחר םא יכ
 רַעּפרעקןייז ןעץשאוועגסיא = 3 77 ירד
 .רַעסַאװ ןיא ,םִיַּמַּב

 טעו ןוז יד וא ד | שמשה אבו ו
 ,ןהָעגרעטנּוא צה =

 ןייר ןויז רֶע טָעוו רהט
 רֶע טָעװ םָעדכָאנ ןּוא

 ןעסט ןענעמ
 ,רעמיהטגילייה יד ןוֿפ

 לכאי רַחַאְ
 םיִׁשָרָּקִה ןמ
 .זייפש ןייז זיא סָאד עד :אוה ומחל יִּכ

 ןּוא (!ענֲעלַאֿפעג .ח
 ענעםירוצ

 הפרט הלב .ח

 לכאי אל

 הב הא
 : החי יא
 ורמשו ט

 יתרָמשמ תֶא

 .ענַעּברָאטשַעג (

 ןעסֶע םינ רע לָאז

 : טימַאד ןַערָעװ וצ ןיירנוא

 .טָאג ןיב ךיא

 ןעמיה ןַעלָאז יז ןוא

 ,גנּונדרָארעֿפ ןיימ

 ו



47 

 בעילוצ ןעלָאז יוז סָאד| ויָלָע ואש אלו

 דניז ןייק ןֶעגָארט םינ םעד | אטח

 טינ םָעדכרוד ןָעְלֶאז ייז ןוא וב ותמו
 ,ןעברַאמש 7
 םִע ןֶעלֶעװ ייז ןָעוו והללחי יב

 : ןַעכַעװשרַעֿפ ו

 .ייז גילייה טָאג ךיִא :םשדקמ הָוהי יִנֲא

 ר לכו -י

 שרק לַכאֹי אל
 ןהכ בשות

 ריכשו

 : שדק לבאי אל

 רַעְדִמְעַרּפ ןייק ןּוא .י

 }סעגילייה ןַעסֶע טינ לָאז

 םייּב רֶענֲעסֶעזַעגנײַא נַא
 רעטסעירפ

 ,רֶענעגנּודֲעג א רֶעדָא

 .סֶעגילייה ןייק ןֶעסֶע מיג לָאז

 רעטסעירּפ ַא ןֶעוװ ןּוא .אי | הָנְקִי יִּכ 3 ןהכו .אי
 ,ןָאזרֲעּפ א ןַעֿפױק טָעוו | שפנ |

 ,דלֲעג ןייז רַאֿפ ףיוקנייָא'נַא = 7" ופסּכ ןינק

 וב לכאי אּוה
 ןיא רֶענֲערָאּבַעג א ךיוא ֹותיּב דיליו
 -- זיוה ןייז 2 יי

 .זייּפש ןייז ןּוֿפ ןַעסִע ןֶעגעמ ייז ומחַלב ולכאי םה

 ; ןופרעד ןָעסָע לָאז רֶע

 סרעטסעירּפ ַא ּביֹוא ןּוא .בי
 רַעמכָאט

 ַא ּוצ (:ןַעמּוקנָא טָעוו
 , ןַאמ (" ןַערמַערֿפ

 ןהּכ תַבּ בי
 רז שיִאְל הית יִּכ
 יי אוה

 ִשַָּקַה תַמּורְתִּ
 לכאת אל

 ןקּכ תַבּו
 הָיְהִת יִּכ
 השּורגו הָנמְלַא

 הל יִא ער

 יז לָאז

 רָעֿפּפָא?ּבָעה עגילייה יד ןופ

 .ןַעסֶע טינ

 םרָעטסעירּפ ַא זַא ןּוא .גי
 רֶעטכָאט ַא

 | ןֶערֶעוו טָעוו

 ַא רֶעדָא עווטיוו ַא
 ענערעישעג

 , טינ יז טָאה רעדניק ןייק ןוא

 ןערהעקקירּוצ ךיז טָעוװ יז ןּוא הֵבָׁשֹו

 ,זיֹוה סרָעטָאֿפ רהיִא ןיִא = ָהיִבָא תיֵּב לֶא

 ,דנֲעגּוי רהיִא ןיִא יוו ָהיֵרּוענַּכ

 זייפש םרֲעטָאֿפ רהיא ןופ היבא םֶחְלמ

 .ןהֹּכ ןייק טינ 6 .ןֶערֶעוו ₪

 .דימלתהו הרומה תרות

 - לכאת |

 ןהּכל ןֵתָנְו <
 : שרקה תא |

 .בכ ,רמא ,ארקיו

 ,ןֶעסֶע יז גָעמ

 לָאז רָעדמַערֿפ ןייק רֶעּבֶא :וּבלָכאיאלרז לכו
 .-ןֶע ַעסֶע מינ ןּופרעד -

 טעו שנעמ ַא זַא ןוא , -,רי | כאי יכ ש או .די

 סעגילייה ןֶעסֶע | שרק
 ו

 ,(! ןהָעזרֲעֿפ א ךרּוד הנגשב
 בצל | *

 ַא ןֶענעֶלּוצ ּוצַאד רֶע לָאז וילע ותישמח ףסיו
 ןופרער לעטֿפניֿפ 0 =

 םַער ןֶעּבעגּבָא לָאז רֶע ןּוא
 רעמסעירפ

 | .עגילייה סָאד

 /  טינ ןָעלָאז ייז ןּוא .וט
 ןעכעװשרַעֿפ

 רעמיהטגילייה יד

 = וללחי אלו .ומ

 לֵאָׂשִי נב
 ומירי רֶׁשֲא תא
 : הָוהיל

 םתוא ּואיִׂשִהְו .זמ

 ָמְׁשַא ןֹוע
 כא
 סקי תא
 | = הָזייִנֲא יִּכ

 ,לַארשי רָעדניק יד ןופ

 ןעדיײשּבָא ןְעלַעװ ייז סָאװ

 .םַאנ רַאֿפ

 ףיוא ןָעְלְעוו (? ייז ןּוא  ,זט
 ןַעגָארטנָא (?ייז

 ףָארמש:דלּוש ַא

 ןֶעסֶע ןֶעלעװ ייז ןֶעוו
 , רעמיהטגילייה ַערֶעייֵז

 .ייז גילייה טָאג ךיִא ןעד
 .ֹוושְׁשּדקִמ

 .ישילש

 טדערענ טָאה טָאג ןּוא )| הי רֵּבַדיו .זי
 ן'השמ ּוצ !השמ לא |

 א * :רמאָק

 דער ,חי רֵּבַּד .חי

 ןהיז ענייז ּוצ ןוא ןרהַא ּוצ וינָ לאו ןרהא לא

 לֵאְָׂשִי נב לָּכלְֶו
 םֶחלֲא ָתְרַמָאְו
 שיא שיא
 וֿפ - לֵאָרְׂשִי תיֵּבִמ

 .ערמערֿפ יד ףיֹוא (+ .םינהּכ יר (? .ןערהעגמוא 06

 לַארשי רֶעדניק עלא ּוצ ןּוא

 אז יז טסלָאז ּוד ן : ןַעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןַאמ רֶעדָעַי
 לָארשי .זיוה םַעד



 .דימלתהו הרומה תרות

 ארשי ןיא זיא לק 6 8- !" לארשיב רגה ןמו סָאװ ,ןעדמַערֿפ םעד ןיֿפ ןּוא

 =  ןעגניירּב טעו רֶעכלעװ ונברק בירקי רשא
 רֶעַפְפא ןייז דזה טא ה
 ןעגָאזוצ ַערֶעייֵז ַעלַא ןופ םהירדנ לֵבְל

 , ,ןעבַאג ץגיליוויירפ | הז פרד | ערֶעייז עלא ןופ ןוא  םֶתֹובְדִנ לכל
 ןעגניירּב ןֶעלַעוו יוז סָאװ הֹוהיִלּוביִרְקי רֶׁשֹא

 טָאג רַאֿפ : טגה 7
 .רַעֿפּפָאצנַאג םּוצ : הלעל

 ע עלַאֿפעגלהָאװ םּוצ .טי םכנצרל .םי
 :(ןייז סע לָאז ךייַא רַאֿפ בלק 7

 טו בילנעמ | רעלהָעֿפ ַא ןהַא רכז םימת

 ,היֿפדניר ןופ רקבב
 דודה

 ןוֿפ רֶעדָא ןַעסּפעש ןוֿפ + םיִזעבו םיבשבב
 .ןעגעיצ

 .כ םומ ֹוּב רשא לכ .ב םהיא ןיִא סָאװ
 ,רעלהַעֿפ א ָאד ןיִא 0

 םט םענייק

 , ןעגניירב טינ רהיֵא טלָאז ובירקת אל
 ןייז םינ ךייא טעו רֶע ןעד | דד ןוצרל אל יִּכ

 .ןעלַאֿפעגלהָאװ םּוצ | : םכל
 םָעוו רֶענייֵא ןָעו ןּוא ,אכ ביִרְקִייִנ יִכ שיאו .אכ

 ןעגניירב
 ,טָאגרַאֿפ רַעֿפּפָאסנערעירֿפ א הָוהיִליִמְלׁשחַבז
 גָאזּוצ םלַא (1 ןרֶעדנּוזּוצּבָא רֶדָנ אֵל
 הבדנל וא
 ןאצב וא רֵקֵּבַּ

 ןייז רֶע לָאז רָעלהְעּפ ןהֶא ןֹוצָרְל היהי םיִמָּת
 לַאֿפעגלהָאװ םּוצ

 םהיִא ןיִא לָאז רֶעלהֶעֿפ ןייק : ל (הָיְהִי אל םומ ל
 .ןייז טינ ,ןּב

 רעיהט (*םעטגירעשעּב א 0 ששה רֲעְדֶא סעדנילב ַא .בכ רובש ֹוא תֶרּוַע .בכ

 עּבָאג עגיליװײרֿפ םלַא רֶעדָא

 ןופ רֶעֹדֶא היפדניר ןוֿפ
 ,היפנוילק

 ;םענַעטלָאּפשּוצ א רֶעדֶא ץיורח וא
 .רעיהמ ?ק- סַעְגיִרָעְטֶאלְּב א רֶעדָא תלכי וא

 רַענעקּורמ א (טימ) רֶעדָא
 ,ץטערק רַעטכיײֿפ א רֶערָא
 ןעגניירּב טינרהיא טלָאז עיר

 ,טָאג רַאֿפ

 תַפְלְי וא בֶרֶג וא

 ָּלִא ּוביִרְקִת אל

 חל
 מימ (? .ןעגילייה ּוצ  ,ןַעכָערּפשּוצסיֹוא (1

 .דעילג םענַעכָארּבוצ 8
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 םכיהלא םחָל תא |

 ָלֶא ל

 75 .בכ ,רמא ,ארקיו

 ונתת אל השאו

 םֶהָס
 טלָאז רַעֿפּפָארַעײֿפ ןייק ןוא

 ןעכַאמ טינ ייז ןוֿפ רהיא

 .טָאג רַאֿפ רַאטלַא םעד ףיוא : הוחיל חבזמה לע |
 | 0 ₪ יי =

 םַאל א ןוא םּכָא'נַא ןּוא ,גב השו רושו .גכ

 ל רע
 ותא הֶׂשֲעַּת הָבָדְנ

 רעדָא רעגידעילג;גנַאל א
 ,רענידעילג;ץרּוק א

 עּבַאג עגיליװײרֿפ סלַא
 ,ןעכַאמ סע ּוטסלָאז

 םעװ גָאזּוצ א סלַא רֶעּבָא
 ןֶערעװ ןעמּונֲעגנָא טינ סע

 .ןעליוו טימ
 (!ןעטקירדּוצ א ןּוא ,דכ

 ןעטשטעוװקוצ ַא רָערַא
 רֶעדָא םענֲעסירֶעגּבָא'נַא ןּוא

 םָענעטינשעגּבָא'נַא
 ןעגניירּב טינ רהיא טלָאְז

 ,טָאג רַאֿפ

 ;הָצְרִי אל רֶדֵנְלּ

 תּותַכו ועמו .רכ

 תּורכו קּותנו

 החיל ּוכיִרְקַת אל

 דנַאל רָעַייַא ןיא ןּוא םְֵצִרַאְבּו

 .ןֶעכַאמ טינסניוזארהיא טלָאז :ּושעת אל
 ןופ דנָאה רֶעד ןופ ןּוא .הכ רַכָנ ןֵּב דמו .הכ

 ןעשידנָעלסיוא'נַא 0
 ןעגניירּב טינ רהיא טלָאז ובירקת אל

 טָאג רֶעייֵא ןּוֿפ זייפש יד

 , עלא עיר ןופ

 טיײהנַעּברָאדרַעֿפ רֶעייֵז ןעד
 ,ײז ןיִא זיא

 ,ייז ןיִא זיא רָעלהֶעֿפ א

 ןעמּונעגנָא טינ ןעלְעו יז
 .ךייַא רַאֿפ ןעליוו טימ ןערעו

 ֶהָּ םָָחְשֶמ ִּ
 בב םומ
 ;םֶכָל ּוצְרִי אל

 הָוהְי רֵּבַדיו -
 טרֲערֲעג טָאה םָאנ ןּוא וכ

 ן'השמ ּוצ השמ לא
 ;יֹוזַא \ ;רמאֵּל

 סּכָא'נַא .ּוב רוש .זכ

 ,םּפעש א רֶעדָא בשכ וא
 געיצ ַא רֶעדֶא זע וא

 ,ןערעוו ןעְרֶאְבְעִג טָעוו סֶע זַא דֵלְי יב

 געט ןָעּבֶעיז ןייז פָע לָאז םימי תעבש הִיָהְו

 ,רֲעמּומ ןייז ייּב מא תחת

 .רָעטייוו יֹוזַא ןּוא ןַעדָאה עמקירדוצ םימ ('



 .דימלתהו הרומה תרות 6

 אט ןָעמכַא ןוֿפ ןוא = יֵניִמְׁשַה םֹוּיִמּ

 רָעטיײװ ןּוא הֵאְלִהַו

 ןעליוו טימ סֶע טָעוו הצרי
 ןערֶעװ ןעמּונָעגפיוא הָשא בל

 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארַעײֿפ םלַא : הויל

 ,םַאלַא רֶעדָאּכֶא'נַא ןּוא .חכ הש וא רושו .חכ

 ןהוז ןייז טימ םהיא | נב תֶאְו ותא

 ןעטכַאלש טינ רהיא טלָאז וטָחְשַת אל

 .גָאמ ןייֵא ןיא ;דָחֶא םֹויּב

 טַעוו רהיֵא ןָעוו ןּוא .טכ וחְּבזִת יכו .טכ
 ןעמבַאלש

 - טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָא?קנַאדַא

  ךייַא רַאֿפ ןעלַאֿפעגלהָאװ םּוצ
 .ןעמכַאלש רהיא טלָאז

 גָאט ןַעּבלֶעז םָעד ןיא .ל
 ,ןַערעװ ןעסֶענֶעג סע לָאז

 טינ ןוֿפרַעד טלָאז רהיֵא
 ןֶעזָאלרֶעּביִא

 הותיל הדות חַבו

 חו כ
 לכי אּוהה םויּב .ל

 ונממ ּוריִתֹות אל

 :הירֿפ-רַעד ןיִא זיּב רקב דע

 .םָאנ ןיב ךיא :הוהי ינא

 :בָאָעִּב לָאז רהיא ןּוא אל | םֶּתרמׁשּ .אל
 ןֶעמָאּבַעג עניימ ןעטכַא | יתוצמ | 0

 :ןָאהט יז טלָאז רהיֵא ןּוא םתא םֶתיִׂשֲעַו

 .טָאג ןיב ךיא : הוהי ינא

 טינ טלָאז רהיא ןּוא .בל וללחת אלו .בל
 ןעבַעוושרטפ

 - ,ןעמָאנ ןעגילייה ןיימ שר םֵׂש תֶא

 טגילייהעג לָאז ךיִא םּוא ִתְׁשַּדקְנְו
 ןֶערעוו

 :לָארשי רעדניק ידע עשיווצ לֵאְרְׂשִי יִנּב ָֹותְּב

 ירא לילה א ריא);םֶכׁשּדַקְמ = | ײֵא גילייה טָאג ךי הוי ֵנֲא
 ךייַא טָאה רָעכלַעװ .גל םֶכְתֶא איִצֹוּמַה .גל

 טרהיֿפעגסיֹורַא
 ,םירצמ דנַאל ןו םירצמ ץֶראַמ

 :טָאג ַא ְךייַא רַאֿפ ןייז ּוצ 2 . םכל תֹויְהִל
 יי * ר א

 .טָאג ןיב ךיא :הֶוהי ינא

| 

 .גכ ,בכ ,רמא ,ארקיו

 רֵּבַּד ב

 לארשי יֵנְּב לא |

 םהְלא ָּתְרַמֲאַו
 הוהי ידעומ

 םתא וארקת רשא

 שדק יאְרְמ | :

 : ידעומ םֶה הֶּלִא

 םיִמָי תֶׁשֶׁש -ג

 הֵכאָלְמ השעת

 יע יבשה םֹויבּו
 ןותבש תַּבַׁש

 שדק ארקִמ

 הָבאְלִמ לכ

 ושעת אל

 הוהיל אוה תבש

 :םֶכיֵתֹבְׁשֹומ לַכְּב

 הוהיידטומ הלא .ד

 שד יאק
 םתא ּוארקת רֶׁשֲא

 : םֶדָעומְּב

 ןושארה שח ה

 רֶשֲע הָעָּברְַּב
 שחל
 םִיַּבְרַעָה ןיֵּב
 : הוחל חס

 .םיבוט םימי (1

 ,גכ .יעיבר

 טדערָענ טָאה טָאג ןּוא .א הוה רבדיו .א |

 ןץהשמ ּוצ השמ לא
 : יוזא | : .רמאל

 דער .ב

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 :ןַענָאז ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 ,('גָעט:רַעיײֿפ סעטָאג

 םלָאז רהיִא ַעכלֶעוו

 ןמפורסי עגילייה (םלַא)
 למ

 :געטרַעיײֿפ עניימ ןֶענַעז סאד

 געט םֹּכֲעְז .ג

 טייּברַא ןֶערָעוװ ןָאהטַעג לָאז

 גָאט ןַעטּבעיז ןיִא ןּוא

 ,עהור;תבש ַא זיא

 ,גנּולמַאזרָעֿפ עגילייה ַא

 טײּברַא ןייק

 ,ןָאהמ טינ רהיִא טלָאז

 טָאג רַאֿפ תּבש זיִא םִע

 -ןָעגנּוניואוו ערֶעייַא עלא ןיִא

 םעטָאג ןַענעז עזיד .ד
 ,גָעטרַעײֿפ

 ,ןעגנולמַאזרַעֿפ עגילייה

 טלָאז רהיִא עכלַעוו
 ןעפּורסיוא

 :טייצרָעטמיטשַעּכ רָעייז ןיִא

 ,טַאנָאמ ןֶעטשרָע ןיִא .ה

 (גָאט) ןעטנהעצרָעֿפ ןיא

 טַאנָאמ ןוֿפ

 -- ,ןעדנַעוװָא יד ןָעשיווצ |

 .טָאג רַאֿפ חספ זיא



 .דימלתהו הרומה תרות

 גָאט ןעטנהעצפופ ןיא ןּוא | םוי + דעד - (רׂשֲע השמחבו -ו
 טַאנָאמ ןעזיד ןופ הזה שרחל

 נָאט:רַעײֿפ תוצמ רעד זיא תוצמה גח

 ,טָאג ראפ הוהיל
 צא

 געמ ןַעּבעיז םימי תעבש

 ןעסֶע רהיֵא טלָאז
 .סָעטרֶעיֹוזעגנּוא

 גָאט ןַעמשרַע םער ןיא

 : ולכאת תֹוצַמ

 ו ןושארה םויב 3

 עגילייה ַא ןייז לָאז ׁשֶרֶק אָרְקִמ
 ,ךייַא ייּב גנולמַאזרעֿפ =

 טייּברַא ערעװש ןייק הָדֹבֲע תֶכאָלְמ לָּ

 :ושעת אל

 םְֶּבַרְקְִו .ח
 הָוהיל הָשֶא

 ימי בש
 יעיִבשה םּב
 | ,גנולמָאזרעפ עגילייה א זיא שדק ארקמ

 טייברַא ערָעווש ןייק הָרבָע תֶכאָלְמ לָּ

 .ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 ןעגניירב טלָאז רהיא ןּוא .ח

 טָאג רַאֿפ רָעֿפּפָארעײֿפ ַא

 ,געמ ןַעּבעיז

 = גָאט ןעמבעיז ןיא

 .ןָאהמ טינ רהיא טלָאז :ּושעת אל
 | הָוהְי רֵּבַדַו ט

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןוא מ
 ץהשמ וצ | השמ לא

 לא 0 7 !רמאל

 דער .י רבד .י

 לָארשי רעדניק יד ּוצ לארשי יֵנְּב לא

 : ןעגָאז .ייז טסלָא וד םהלא תרמאו

 ןעמוקניירא טעו רהיִא ןעוו ץֶראָה לא ואבת יִּכ
 ,דנַאל סָאד ןיא

 ,ךייַא ּבעיג ךיא סָאװ  םֶכָל ןתנ ינא רֶׁשֲא
 תא ֶּתְרצִק

 ןּוא

 ןָעריינש טעו רהיא ןּוא

 ,םינש רהיֵא הריצק
 ה ,ו*

 מע ו, סעד ןעגניירּב רהיא טלָאז רמע תֶא םֶתאָבַהְ

 .עריירטַעג לעטסעמ א רֶעדֶא ,ּברַאג א 60

| 
| 
| 

| 
| 

| 

 .גכ ,רמא ,ארקיו

 םכריצק תישאר
 : ןהּכַה לא
 רֶמְעה תֶאְיִנִהְו אי |

 הָוהי יִנפְל

 .סכנצְר

 תבשה תרחממ

 : ןהּכה ּוּנְפיִנְי |

| 
 רֶמְעַה תא |

 םיִמָּת שב |
| 

| 
| 

 ן
| 

| 

| 

 םֶכְפיִנַה םויָּב |

 ותנש ןֵּב |
 : הָוהיִל הָלֹעַל |

 ותחנמו .גי

 תֶלְס םיִנרָשָע יִנְׁש |
| 

| 
| 

 ןמשב הָלולְּ
 הָוהיַל הָׁשִא

 חיִנ חיה
 הבס
 :ןיהה תעיבר יי

 םֶחָלְו די

 למר יל

 ולכאת אל

 הזה םֹוּיַח סצע דע

 םכאיבה דַע

 יהא ןְֵּרָק תא
 לוע תקח

 םֶכיֵתֹרדְ

 .ןַעּביֹוהֿפיֹוא ('
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 םינש רֶעייֵא ןופ עטשרַע סָאד

 .רעמסעירפ םּוצ

 רמע םעד \ (: ןָעגניירּב לָאז רֶע ןּוא .אי
 | טָאג ראפ

 רַאֿפ ןעלַאֿפעג להָאװ םּוצ
 ;ךייא

 גָאטרְעייפ ןּופ (" ןעגרָאמ ףיוא

 רעד ןָעגניירפ םהיא לָאז
 .רעטסעירּפ

 ןעכַאמ טלָאז רהיא ןּוא .בי

 -היִא ןעוו ,גָאט םָעד ןיא
 טגניירב

 ,רמע םעד

 ,רָעלהָעֿפ א ןהֶא ספעש ַא

 | ,טלַא רהֶאי ןייַא

 . טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָאצנַאגַארַאֿפ

 רָעֿפּפָאזייּפש ןייז ןוא .גי

 להֲעמ:לָעמעז ליטנהעצ ייווצ

 לייא םימ טשימרָעֿפ

 טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארַעײֿפ םלַא

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנָא םּוצ

 רַעֿפּפָאקנַארט ןייז ןּוא

 .ןייוו ןיה ליטרָעֿפ א

 טיֹורּב ןייק ןּוא .די

 עטנעקירטעג ןייק
 רענרֶעק עגיטֿפַאז רַעֶא

 ןּוא

 ןעסֶע טינ רהיא טלָאז <

 ,גָאט ןֶעּבלעז םעד ויּב

 ןעּבָאה טָעוװ רהיא זיּב
 טכַארּבעג

 ;טָאנ רֶעייֵא ןוֿפ רַעֿפּפָא סָאד

 ץעועג םִעניּבייַא סלא

 רעמכַעלשעג ערֶעייֵא רַאֿפ

 .חסּפ גָאט ןעמייווצ ןיא ("
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 :םכיתבשומ לכּב

 םכל םֶּתְרַּפסּו .ומ

 תַּבַׁשַה תַרָחַּפִמ

 םֶכֵאיִבֲה םוימ
 הפנתה רמע תא

 תֹותַּבַׁש עבש

 ;הָנייהְּת תמימת

 תרחממ דע .ומ

 תָעיִבׁשַה תּבָשַה
 = פס
 םֹו םיִׁשִמֲח

 םֶּתְבַרְקִהְו

 הֵׁשְדַח הָחְנִמ

 : ; הָוהיל

 םכיִתְבשוממ .זי

 . ואת
 הַפּונְּת םֶחֶל

 םִיְִׁש
 םינְֶׂע ינש
 הית תל
 היפ ץֵמָח
 ;הָוהיִל םירּוּכּב

 םתבְרְקהְו .חי

 ֶהֶּלַ לע

 םיִׂשִבַּכ תעבש

 םמימת

 ָנֶׁש יִנְּב
 דָחֶא רקַּב ןֵּב רפו

 םינש םֶליֵאְ

 .דימלתהו הרומה תרות

 :-ןעגנוניואוו ַעְרֲעייַא ָעֹלַא ןיא

 ךייַא טלָאז רהיִא ןּוא ,וט
 ןעלהָעצּבָא

 גָאטרַעײֿפ ןוֿפ ןַעגרָאמ ףיֹוא

 רהיִא ןָעוװ ,גָאמ םָעד ןופ
 טגניירּב

 גנּוגָעוֲעּב ןופ רמע םָער

 ;ןעכָאװ ןַעּבעיז

 ןעלָאז
 .ןייז יז

 ןעגרָאמ ףיוא זיּב וש

 ןעכָאװ) ַעצנַאג

 ךָאװ רֶעטּבעיז רעד ךָאנ

 ..ןֶעלהָעצּבָא רהיא טלָאז

 ,גָעט גיצֿפוֿפ

 ןעגניירּב טלָאז רהיא ןּוא

 רַאֿפ רַעֿפּפָאזייּפש םָעיינ א

 .טָאג

 ןֶעגנּוניֹואװ ַערֶעייֵא ןוֿפ .וי

 ןעגניירב רהיֵא טלָאז

 ,גנונֲעוועּב ןוֿפ טיֹורּב סָאד

 (תולח) ייווצ

 (הפיִא) לָעטְנהַעצ ייווצ ןוֿפ

 ,ןייז ייז ןָעְלֶאז להָעמילעמַע

 ןֶעלָאז (גייט) טמרֶעייזענ ןופ
 ,ןָעְרָעוו ןֶעַקַאּבעג ייז

 . טָאג רַאֿפ עגנילטשרַע סלַא

 ,ןֶעגניירּב טלָאז רהיִא ןּוא .חי

 ,טיֹורּב םָעד רֶעסיֹוא

 ןעסּפעש ןֶעּבעיז

 ,רעלהָעֿפ א ןהֶא

 ,עגירהָאינייַא

 סּכָא ןַעגנּוי ןייֵא ןּוא

 רעריװ ייווצ ןּוא

 .גכ ,רמא ,ארקיו

 הָותיַל הָ וי
 תיבְִנְוםֶתָחְִמּו
 הא
 : החל יי
 םֶתיִׂשֲעַו .טי
 דָחֶא םיִָע ריִעש
 תאַּמְַל
 םיִשָבְב יִנׁש
 הָנָׁש יב
 :יִמָ חַבול
 ןהכה ףיִנָהְו .כ

 םתא

 רַעֿפּפָאצנַאנ סלַא ןייז ןעלָאז ייז
 ,טָאג רַאֿפ

 רָעֿפּפָאזייּפש ערֶעייז טימ
 רַעֿפּפָאסעיג ערֶעייז ןּוא

 רַעֿפּפָארָעײֿפ סלא

 ךּורעג ןֶעמהָענֲעגנַא םּוצ
 .ָאג רַאֿפ

 ןֶעבַאמ טלָאז רהיֵא ןּוא שי

 קָאּבנַעגעיצ ןייֵא
 ,רָעֿפּפָאדניז םּוצ

 , ןעסּפֶעש ייווצ ןּוא

 ,עגירהָאינייַא

 .רָעּפּפָאסנַערעירֿפ םּוצ

 לָאז רעטסעירּפ רֶעד ןּוא כ |
 גנּונֲעוװוַעּב ַא ןַעכַאמ ייז טימ

 יד ןּוֿפ טיֹורּב םָעד יב םיִרכַּ םחָל לַע
 עגיטייצטשרע

 ,טָאנ רָאֿפ גנּונֲעוװֲעּב ַא הָוהְי נפ הפּונת

 םיִשְבָּכ יש לע
 הָוהיַל ויהי שרק

 תל
 םתארקו .אכ

 הזה םֹויַה םֶצעְּב
 שק אר
5 
 הָדבֲע תֶבאְלַמ ל

 וׂשֲעַת אל

 םלוע תקח
 םֶכיֵתֹבְׁשֹומ לֵכּב
 ;םֶכיֵתֹרדְל

 םֶכְְצְִבּו .בכ |
 םָכְצְרַא רי תֶא
 .הֶּלַבְת אל

 ייווצ (יד) טימ ןַעמַאזּוצ
 ג ןעטּפֶעש

 טָאג ראפ ןייז ייז ןֶעלָאז גילייה

 . .רָעטסעירפ םָעד רַאֿפ

 טלָאז רהיא ןּוא ,אכ
 ןַעֿפּורסיֹוא

 :גָאט ןֶעּבלֶעז םעד ןיִא

 גנולמַאזרָעֿפ עגילייה א

 !ןייז ךייַא ייּב לָאז

 טייּברַא ערָעווש ןייק

 ;ןָאהמ טינ רהיִא טלָאז

 (סָאדזיִא)ץִעזֲעגסעגיבייַא נַא

 .ןעגנּוניואוו ַערֶעייֵא עלַא ןיִא

 .רֶעטכעלשָעג ַערֶעייֵא ראפ

 טעו רהיֵא ןֶעוו ןּוא .בכ

 ןעדיינש
 ,דנאל רֶעייֵא ןּופ טינש םעד

 (ןעדיינש)ןעגידנע טינּוטסלָאז



 .דימלתהו הרומה תרות

 ךֶדֶׂש תַאַּפ
 עקב
 ריק קל
 קל אל

 רֶנלְ יעל
 םָתֹא בע

 טא רֶעייא ג יב ךיא :םֶכילֶאהְָיינֲא

 דלֲעֿפ ןייד ןופ עדנע סָאד

 , ןעריינש ןייד ײב

 (1ענַעלַאֿפַעגּבָארַא יד ןּוא
 טינש ןייד ןוֿפ

 ,ןַעּבײלקֿפױוא טינ וטסלָאז

 רַאֿפ ןּוא ןעמרָא םָעֹד ראפ
 ןעדמערֿפ םעד

 :ןָעְזָאלרֶעּבִיִא ייז ּוטסלָאז

 .ישימח

 טדערעג טָאה טָאג ןוא .גב| ') | הבה ככ
 ןץץהשמ ּוצ 'הֵׁשֹמ לא

 :יֹוזַא ; רמאל

 דער דב רֵּבִּד .דכ

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ = לארשי יֵנְּב לא

 רמאל

 יעיבשה ׁשֶרֹחַּב

 ׁשֶרְַל דָחֶאְּב

 :סַעדנַעגלָאֿפ

 טַאנָאמ ןַעטּבעיז ןיא

 ןופ (גָאט) ןָעטשרֶע ןיא
 טַאנָאמ טי

 ַא ןייז ךייַא ייּב לָאז ןֹותַּבַׁש םכל היהי
 ,גָאטיעהּור +7 צד צו
 ךרוד גָאטסגנּוקנַערנָאנַא | העורת ןורבז
 ,(?גנולאש / 0
 :שרק אָרְקִמ
 | תכאלמ לכ .הכ

 םייּברא ערָעווש ןייק - שר ןש: =

 .גנולמַאזרַעֿפ עגילייה א

 הרבע
 ,ןָאהמ טינ רהיא טלָאז ושעת אל

 ןעגניירּב טלָאז רהיֵא ןּוא | הָשֶא ם םתברקהו
 .טָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָארַעײֿפַא = | ; הוהיל

 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןוא ,וכ| הָוהְי רֵּבַדְיַו .וכ
 ןיהשמ ּוצ | השמ לא = |

 :יִזַא = ) * ;רמאֵּל

 רעב ךַא
 ִעיִבְׁשַה ׁשְרַָל

 הֶּזַה

 (גָאט) ןעטנהָעצ ןיִא רֶעּבָא .וב

 םַאנָאמ ןעטּבעיז ןעזיר 2

 .גנוזאלב?רפוש (= | .גנוביילקפיוא (!

 79 .גכ ,רמא ,ארקיו

 ,גנוּבעגרַעֿפ ןוֿפ גָאמ א זיא אוה םירּפַּכִה םֹוי

 שדק אָרְקִמ
 םֶכָל יְהִי

 תא םֶתיּנעו

 םֶכיֵֹׂשְפַ

 א )ון:

 : :הוהיל |

 הָכאָלמ לֵכְו .חכ

 ושעת אל

 הוה סויה צב
 אּוה םיִרְּפִּכ םוי יִב |

 םֶכיֵלֲע ַּפַבְל
 החי נפל

 ;םֶכיֵהֹלֶא

 שפנה לב יִּכ .טכ

 ֲָּעְת אל רֶׁשֲא
 הזה םויח םֶצֶעַּב

 :הימעמ התְרכְנו
 | שפנה לָכְו .ל
 השעת רֶׁשֲא

5 4 

 הזח םֹויַהםֶצָעְ
 יִתְדבאהְ
 אוהה שפנה תֶא

 :הָמע בֶרִֶמ
 הֵכאָלְמ לָּב .אל

 ושעת אל

 לע הק
 םֶכיֵתֹרֹדְל

 : םכיתבשמ לכּב |

 גנולמַאזרַעֿפ עגילייה ַא

 ןייז ךייַא ייּב לָאז

 ןעגינייּפ ךייַא טלָאז רהיא ןּוא |

 .טָאג רַאֿפ .רַעֿפּפָארע ןייפ א

 טייּברַא ןייק ןּוא .חכ

 ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 ,גָאט ןַעּבלַעז םָעד ןיא

 גנּוּבעגרעֿפ ןוֿפ גָאט א ןעד
 ,רָע זיא

 ךייא רַאֿפ ןַעּבַעגרַעֿפ ּוצ

 .םָאג רֶעייֵא טָאג רַאֿפ

 ןָאזרעּפ ערֶעי ןעד .טכ

 טגינייּפעג טינ טָעװ ַעכלֶעו
 ןערֶעוו

 ,גָאט ןַעּבלַעז םָעד ןיא

 .ןָעְרָעו טָארָעגסיוא טָעוו
 .קלָאֿפ רהיֵא ןיֿפ

 ,ןָאזרֲעּפ ַערֲעי ןּוא .ל

 ןָאהמ טַעְוו עכלַעו

 טייּברַא'נַא סָאװטֶע

 ,גָאט ןֶעּבלֶעו םָעד ןיא

 ןעגיליטרֲעֿפ ךיא לָעוו

 ןָאזרֲעּפ ענֶעי

 .קלָאֿפ רהיא ןעשיווצ ןוֿפ

 םייּברָא ןייק .אֹל

 ,ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 ץַעוֲעג םָעגיּביַא נָא

 רַעטכַעלשעג ַעְרֶעייֵא רַאֿפ

 .ןעגנוניואוו ַעְרֶעייַא עלא ןיא
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 גָאטָעהּור-תּבש ַא .בל ןֹותַּבַׁש תַּבַש .בל

 ,ךייַא רַאֿפ רֶע זיִא םֶכָל אּוה

 ךייַא טלָאז רהיא ןּוא | תא םֶתיִנֲעְו
 עיני !םֶכיֵתׁשִנ

 טַאנָאמ םָעד ןוֿפ ןעטניינ םיִא שרחל העשתּב

 ,דנֲעװָא ןיא | ברעב

 דנֲעװָא זיב דנֲעװָא ןוֿפ ברע דע ברעמ

 רֶעייֵא (*ןרָעייִפ רהיִא טלָאז :םכתבש ותַּבְׁשְּת
 .גָאטַעהּור

 .יש ש

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .גל | הוי רֵּבַדיַו .גל
 ן'השמ ּוצ הֶׁשֹמ לא

 :יִלֶא = = | : רמאְל

 דער .רל רֵּבַד .דל

 לָארשי רעדניק יד ּוצ לארשי ינּב לא

 :סָעדנַעגלָאֿפ | דמאל

 גָאט ןַעטנהעצֿפוֿפ ןיִא םֹוי רָשְע הֵׁשְמחַּב

 טַאנָאמ ןעטּבעיז ןָעזיר ןופ יִעיִבְׁשַה ׁשֶרחַל
 הֶּזה

 ,גָאטרעיײֿפ-תֹוּכס רעד זיא תוכסה גח

 םיִמָי תַעְבִׁש
 ; הָוהיל

 ןושארה םֹויַּב .הל

 שק אָרְקמ
 הע תֶכאָלְמ לָּכ
 | :ּושעת אל

 םימי תעבש .ול

 הָׁשִא ּוביִרְקִּת
 הוהיל

 ינימשה םֹויּב

 | | .ןעהור (!

 געט ןַעּבעיז

 .טָאג רַאֿפ

 ָאט ןעטשרֶע ןיִא .הל

 | ,גנולמַאזרֲעֿפ עגיליה ַא זיא

 טייּברַא ערָעווש ןייק

 .ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 געט ןַעּבעיז .ול

 ַא ןַעגניירּב רהיא טלָאז
 , טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארַעײֿפ

 גָאט ןַעמכַא ןיִא (ןוא)

 .דימלתהו הרומה תרות

 ידעומ הֶּלִא .זל

 השא ביִרְקַהְל |

 .נכ ,רמא ,ארקוו

 עגילייה ַא ןייז ךייַא יי לָאז היהי שרק ארקמ

 , גנולמַאורָעפ םכל

 ןעגניירב טלָאז רהיא ןּוא = םֶּתְבַרְקִהְו

 ; טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארָעײֿפ ַא הוהיל השא

 (' טסָעֿפ?סגנּולמַאזרָעֿפ א אוה תֶרצע
 ,םָע זיא

 = טיּברַא ערָעווש ןייק הרבע תֶכאָלְמ ל

 .ןָאהט טינ רהיא טלָאז :ושעת אל

 געטרעײֿפ יד ןענעז עזיד ול |
 ,טָאנ ןוֿפ הוה

 טלָאז רהיא עְכלָעוו םֵתֹא וארקת רֶׁשֲא
 ןעפּורסיוא

 ,ןעגולמַאזרַעֿפ עגילייה םלַא שרק יאְרקמ

 ;רַעייִפ ןעגניירב ּוצ םּוא
 ,טָאנ רַאֿפ רַעֿפֿפָא הוהיל

 ,רָעֿפּפָאזיײּפש ןּוא רַעֿפּפָאצנַאג הָחְנִמּו הֶלע
 ןּוא רַעֿפּפָאמכַאלש םיִכְָנּו חַבְו

 ,רַֿפּפָאסעינ
 עטמיטשעּב ןייז גָאט ןֶערֶעי : ומויב םוי רב

 נבילטעג יד רעסיוא חל | תתבש בלמ .ח ר ש דַבְלִמ .חל
 געט:תּבשי | החי

 ערֶעיֵא רֶעיֹוא ןוא םֶכיֵתֹונְּתַמ דבְלַמּ
 ,ןעקנעשעג

 ערֶעייֵא ָעלַא רֶעסיֹוא ןּוא םכיִרדנ לכ דבְלִמו
 ,ןענָאזוצ |

 - רָעסיוא ןּוא | דבלמו

 עגיליװײרֿפ ערָעייַא עלא םכיֵתֹבִדְנ לַּכ
 , ןֶעּבַאג

 ןַעּבַעג טָעו רהיא סָאװ ;הָוהיַל ונתת רשא
 .םָאג רַאֿפ - 4
 ןעטנהָעצֿפוֿפ ןיִא רֶעֹּבָא .טל} שכחב ףא .טל |

 גָאט וי רָׂשֲע
 ,טַנאמ ןעטכעיז םָֹד ןופ | יעיִבשה שרחל
 ןייַא טלָעמַאו רהיא ןעוו םֶכְּפסַאּב

 ,דנַאל ןוֿפ (?טפניקנייַא יד ץֶרֶאָה תאובת תא

 הָוהְי גח תֶא ונחת

 םימי תעבש

 םַעַד ןרָעייִפ רהיא טלָאז
 טָאג ןוֿפ גָאטרָעייפ

 ,געט ןַעּבעיז

 ,עריירטַעג (?  .גנּוטלַאהּבָא (: .טבּורפ



 ןושארח םֹויַּב

 ןֹותַּבַׁש

 ינימשה םֹויַבּ
 + ןותבש
 םָכָל םתחקלו .ט

 ןושארה םֹויַּב <

 רֶדָה ץֵע יִרְּ
 םירמת תּפַּכ

 תֹבֲע ץֵע ףנֲעַו
 לָחָנ יִבְר
 ֶּתְַמְׂש
 ביה החי נפל
 :םימי תעבש

 ותא םתגחו .אמ

 הוהיל גַח

 הָנֵּׁשַּב םיִמִי תַעְבִׁש
 סלע קח
 םֶכיִתֹרֹדְל

 יִיִבְׁשַה ׁשֶרחַּ
 : ןתא וגחת

 ובשת תֹּכסַּב .במ

 | םִמָי תעְבָש
 תראה ל

 לארשי
 = תב ובשי

 ועדי ןַעַמְל .גמ

 .דימלתהו הרומה תרֹות

 לָארשי ןוֿפ רֶעגריּב עלא |

 ,ןעפיוו ןֶעלָאז רֶעטכעלשעג | םכיתרד ערֶעייַא סָאד םּוא .גמ | 2

 גָאט ('רעמשרַע רֶעד
| 

| 
 | גָאמ:עהור א

 / גָאט רֶעטכַא רעד ןּוא

 .גָאט עהּור א זיא

 ךייַא טלָאז רחיא ןּוא .מ
 ןעמהָענ

 גָאט ןֶעטשרַע ןיא

 םענעש א ןוֿפ טכּורפ א
 . ,( םיֹוּב

 (* ןעמלַאּפ ןוֿפ ןֶעגייווצ

 +(  ןעהמרימ ןוֿפ גייווצ א ןּוא

 | ,(* ןָעדייוו:ךייט

 ןעיירפ ךיז טלָאז רהיא
| 

 ןּוא

 ןּוא

 | טָאג רֶעייֵא טָאג ראפ

 .גָעמ ןַעּבעו

 ןרעיײֿפ טלָאז רהיִא ןּוא .אמ

 טָאג רַאֿפ גָאמרעײֿפ א

 ;רהָאי ןיִא גָעמ ןַעּבעיז

 ץעזעג סעגיּבייַא'נַא

 רעמכַעלשעג ערֶעייֵא רַאֿפ

 טַאנָאמ ןַעטּבעיז ןיא

 | .ןרֲעיײֿפ םִע רהיא טלָאז
| 

 |  טלָאז ('ןעמיה ןיִא .במ
 | ןעציז רהיא

 ו
 ו

 ,געט ןעּבעיז

 .ןעטיה ןיִא ןעציז ןעלָאז

 = ,בלּול (? .םיֹוּבלרדה ,גרתא (* .ןֶעטשרֶע ןיא ('
 / הונעשוה (? .םיסדה ,םיֹוּב רעגידרֲעמַעלּב:טכיד ('
 .ךֲעלדייּב ('

 ךיא ּבָאה ןעמיה ןיא סָאד יִּתְבַׁשֹוה תֹוּכִּסַביִּכ |

 אש ב תא |
 םתוא יִאיִצֹוהְּב !

 םירצמ ןיֶרָאמ |

 ;דיִמָּת רֶנ תֹלֲעַחְל |

 דָעֹומ לֶהֹאַּב !

 דיִמָּת הָוחְייִנְפִל |

 .דכ ,גכ ,רמא ,ארקיו

 ןעניואוו | טזָאלעג
 ,לארשי רעדניק יד

 ;סיֹורַא ייז ּבָאה ךיא ןֶעוו
 טרהיפעג

 :םירצמ דנַאל ןופ

 .טָאנ רֶעייֵא טָאג ןיּב ךיא ;םכיהלא הָוהי ינא

 השמ רֹּבַדיַו .דמ

 הֹוהְי ידעמ תֶא
 ;לֵאָרְׂשִי ִנְּב לֶא

 :רֲעֹּביִא טָאה השמ ןּוא ,דמ
 ןֶעּבעגעג |
 טָאג ןוֿפ גְשטרֶעייפ יד

 .לֶארשי רעדניק יד ּוצ

 .ךכ .יעיבש
 טדערעג טָאה טָאג ןּוא .א +0 = |  הָוהְי רֵּבַדיַו .א

 ן'השמ ּוצ | השמ לא
 : יוזַא ;רֹמאֵּל

 = רעדניק יד להָאֿפֲעּב .ב 3 תֶא וב .ב נב
 ,לָארשי | לארשי

 ריד ןֶעלָאז ייז סָאד | ךילא וחקיו |
 (1 ןעלעטשוצ ןש יז : :

 ,ליײַאנעװוילָא תיז ןמש

 ,ענייר הז

 ענעטיוטשעגסיוא תיִתַּכ

 ,גנוטכיולעב רֶעד ּוצ רואמל
 ;נעטש ַא ןָעדניצּוצנָא םּוא

 .טביל םָעגיד
 גינייווסיוא ,ג ץוחמ 8

 ןופ גנַאהרָאֿפ םעד ןופ  תֶדֵעָה תֶכֹרַפְל
 סינגויצ גד זז:

 ,טלטצסמפיטש ןיִא

 ןרחא ותא ךרֲעַי

 רקב דַע בֶרֶעַמ

 ןעטבירנייא ןרהא סע לָאז
 זיב דנֲעװָא ןופ (ןענערּבּוצ)

 הירֿפרעד ןיא
 ;גידנעמש טָאג רָאֿפ

 סלע תֶַּח
 ;םכיתרדל

 (סָאד זיא) ץִעזֲעג סעגיּבײַא'נַא

 .רַעמכעלשֶעג ַערֶעייֵא ראפ

 .ןעמהָענ ('

 6 זח



 .דימלתהו הרומה תורות 89

 א הרנמה לע
 - רָעמבייל םענייר םעד ףיוא | 7 7

 | 0 | הרהטה

 תורה תֶא רע
 !דיִמָּת הוי יִנָפְ

 יד ןעטכירנייא רע לָאז
 ןעּפמָאל

 .גידנעטש טָאג רָאֿפ

 ןעמהענ טסלָאז ּוד ןוא ה | הלם קחכלו ה
 להָעמ:לָעמע לו +

 :סיוא ןוֿפַאד טסלָאז וד ןּוא התא תיפאו
 עקַאב

 תֹולֲחהִרְׂשֶעשיִתְׁש : ;ןעכּוק ףלָעווצ
 םיִנֹרְׂשע יש
 ֶַּחַה היהי
 !: תַחאַה 0

 םתוא תמשו :

 תֹוכְרֲעַמ םְִַׁש
 תֶכְרֲעַּמַה שש
 רה ןחׁשַה ל

 : הוה נפל |
 תתנו .

 ֶברעַּמַה לַע
 כו הָנבְל

 הּפיַא;לעטנהֲעצ ייווצ (ןוֿפ)

 | פיור יז טסלָאז וד ןּוא .ו
 | ןעגַעל

 ,(: ןַעגנוטכירניַא ייווצ ןיִא

 ,גנוטכירניײַאנַא ןיא םֹּכֲעַז

 שיט םענייר םָעד ףיוא

 .טָאנ רָאֿפ

 ןעגעלֿפױױרַא טסלָאז ּוד ןּוא .

 גנוטכירנייַא יד ףיוא

 ,ךורהייוו ענייר

 ןייז לָאז סָאד ןּוא התיהו

 טיורב םָעד ייב םחלל
5 

 ,לייט:סגנּוקנעדנָא םּוצ הרּכזאל
 צדקה }

 .טָאג רַאֿפ רָעֿפּפָארעײֿפ א ; הָוהיִל השא

 תַּבַּׁשַה םויּב .ח

 תַַּׁשַה םֹיְּב
 הָוהְייִנפלּגְבְרעי
 דימת

 לַארשי רעדניק יד ןוֿפ לארשו ינּב תאמ
 (םָאד זיִא) סבל. יי יל

 .דנּוּב רֶעניּבייֵא (סלַא) ;םֶלֹוע תיִרְּב

 הָתיֵהְו .ט

 = גָאט:תּבש ןֶעדֶעי ןיִא ,ח

 ןעמכירנייַא סֶע רע לָאז
 טָאג רָאֿפ

 :גידנעטש

 ןייז לָאז סָאד ןּוא .ט

 .הייר ,גנּונדרָאנײַא (

 ויָנבְלּו ןרהַאל |

 והלבָאו | |

 תילארשי השא ןב | .ןעבכוק ןייֵא רֶעדֶעי ןייז לָאז |

 ! ירצמ שיא ןֵּב אּוהו |

 הָנְחַמַּב וצו

 .דכ ,רמא ,ארקיו

 ,ןהיז ענייז רַאֿפ ןּוא ןרהַא רַאֿפ

 5 ןֶעֶע סֶע ןעלָאז ייז ןּוא

 שדק םוקמב ,טרָא ןעגילייה א ןיִא
 גילײהצנַאג ןעד םישדק שרק יב

 םהיא רַאֿפ סָאד זיִא ול אּוה

 הוחי יִׁשֲאַמ
 :םלוע קח

 ,רעֿפּפָארעײֿפ םָעטָאנ ןוֿפ

 .ץֵעוֲעג םָעגיּביײַא'נַא

 ןעגנַאגעגסױרַאזיִא סַע וא י אצו

 --,יורפ רעשירוי א ןוֿפ ןהוז א

 ןהוז ַא ןֶעווֶעג רֶעּבֶא ויא רֶע
 --- ,ןאמ ןעשירצמ ַא ןוֿפ

 ,לָארשי רָעדניק יד ןעשיווצ לארשי ינּב ֹותְּב

 טגירקעג ךיז ןעּכָאה סֶע ןּוא
 רֶענַאל םיִא |

 וו ב רָעשידוי רעד ןּוֿפ ןהוז רעד - תילארשיה ןּב

 .ןַאמ ןעשירוי ַא ('טימ  :יִלארשיה ׁשיִאְו

 רד ןוֿפ ןהוז רעד ןוא .אי השאה ןֵּב בקיו .אי
 0 סג טָאה יֹורֿפ רעשודוי תיִלאְרְיַה

 (טָאג ןוֿפ) םשה תא

 א לו
 טכַארּבעג םהיא טָאה ןעמ ןּוא ותא ואיביו

 הֵׁשֹמ לא

 תימלש ֹוּפִא םֵׁשְו

 ירד תב
 ןופ : ןד הָמַמְל
 םהיִא ןַעּבָאה יז ןוא .בי והחיניו .בי

 ןעמָאנ םָעד

 ;טכּולֿפעג טָאה רֶע ן

 ; ןהשמ ּוצ

 ןייז ןוֿפ ןעמהָאנ רֶעד ןּוא
 ,תימלש ויִא רעטּומ

 ,ירבד ןוֿפ רעטכָאמ יד

 .ןד םַאטש

 ירא רעד רֵמְׁשַּמַּב | רֶעטנּוא  ןֶעזָאלָעגרעּביִא

 טרֶעלקרע טָעוו ייז ןענַאװ זיב םהל שרפל
 ןֶערֶעוו וי

 .טָאנ ןופ (* ךּורּפשסיֹוא רעד : הֹוהְי יפ לע

 .םָעֹד טימ (1 ?נײרַא (*  .טדערֶענסיוא (?
 .םינגנעֿפַעג ןיִא טצַעזעג .להָעֿפַעּב ץכָאנ (+



 .דימלתהו הרומה .תרוה

 מדערְעג טָאה טָאג ןּוא .>י| הָוהְי רֵּבַדיַו .גי
 ן'השמ ּוצ !השמ לא

 : יוזַא : ;רֹמאֹּל

 תא אצוה די
 רעמליש םעַד סיֹורַא רהיפ .די

 ללקמה

 ,רָעגַאל ןרָעסיוא הנחמל ןץוחמ לא

 ,ןעלו ררעהוצ עלא ןוא | לָב ּובמְסו
 זןענעלֿפֹורַא םיעמשה |

 דנֲעה ערְעייז םהידי תא

 ,ּפָאק ןייז ףיֹוא ושאר לע

 לָאז עדניימעג עצנַאג יד ןוא לכ ותא ומגרו
 .ןענייטשרעפ םהיא : הָדעַה

 לָארשי רעדניק יד ּוצ ןּוא .וט לאר רשי יִנְּב לֶאְו .ומ

 :יֹוזַא ןַערֲער ּוטסלָאז רמאל בַּת

 , ןַאמ רֶערֶעי שיא שיא

 ,טָאג ןייז ןעבּולפ טָעו רֶע ןעו = = ויחלא ללקי יּכ

 .דניז ןייז ןַעגָארמ רֶע טעו : ואטח אשנו

 . (?טרעטסָעל סֶע רעו ןוא .וט בקנו .ּוט

 ,ןעמָאנ סטָאנ הוהי םש
 ,ןֶערָעוו טיֹומֲעג לָאז תַמּוי תֹומ

 היא לָאז עדניימעג עצנַאגיד| = ומ םונָר
 ;ןענײטשרַעֿפ | הָדְעָה לָּ

 רעד יאס ,רָעדמְעְרפ רֶעד יאס חרזאּכ רג
 ,רעגריב ריב 6 דע ..-

 םש ובקנב םָעֹד (?טרעטסַעל רֶע ןֶעוו
 (טָאג ןוֿפ) ןַעמָאנ ז 2
 ₪ טיֹומֲעג לָאז ,תַמּוי

 6% 'ַא רַאֿפ סָאװ רונ םדא שפנ לב
 (ד +

 ,תַמּוי תומ

 טנָאלשרעד סֶע רֶעװ ןוא ,חי | שפנ הכמג .חי

 0-0 הָָהְּ

 .ןַערֶעװ טיֹוטַעג רֶע לָאז

 .סיוא טרער (5 .ןַערַאּפשנָא (?

 ֵארְׂשִי נב לֵא |

 88 .דכ ,רמא ,ארקיו

 :ןֶעלהָאצַעּב םִע רֶע לא - הנמל

 פנ תַחַה שָפָנ .('קיטש א רַאֿפ קיטש א : שפנ תחת שפנ

 | ֵתייִּכ ׁשיִאְו שי
 םומ

 טעוו רֶענייֵא זַא ןּוא
 רעלהעֿפ א (? ןעכַאמ

 ,ןעטסבֶענ ןייז ןיא ותיִמַעַּב
 הֵׂשָע רֶׁשֲאַּכ
 :ול הֶׂשִעָי ןֵּב
 רבש תחת רֶבָׁש .כ

 ,ןָאהמַענ טָאה רֶע יוו

 ןָאהמַעג םהיא לָאז יֹוזַא
 .ןֶערֶעו

 ,ךָארּב ַא ראפ ךָארּב א -כ
 ,גיא 8 רַאֿפ וא א  ןיִע תַחּת :
 ,ןהָאצ ַא רַאֿפ ןהָאצ ַא ןש תחת ןש

 רעלהעפ א ןעכַאמטָעוו רֶעיװ םומ ןתי רֶׁשֲאַּכ
 ,ןעשנעמ א ןיא םדֲאַּב

 טכַאמעג םהיא ןיא לָאז יֹוזַא
 .ןֶערֶעוו

 ,וּב ןֶתַּני ןּכ
 .ריטפמ

  טגָאלשרָער סֶע רֶעוו ןוא .א> המהב הֵּבַמּו .אכ
 היפ ַא

 " ,ןָעלהַאצְעּב םִע לָאז הנמלשי
 טגָאלשרָעד םָע רֶעװ ןוא םדא הכמו

 ןעשנעמ א דצ רײד
 .ןַערֶעװ טיֹומֲעג לָאז ; תַמּוי

 טכער ןייֵא ,בכ | דחא טפשמ .בכ

 ,ךייַא רַאֿפ ןייז לָאז םֶכָל הָיְִי

 יוו ןייז לָאז רַעדמַערֿפ רֶעד היהי חרֶזֲאַּכ רג

 יב רע . הָוהי ינָא יִּכ
 .טָאג רעייֵא טָאג ןיּב ךיא ןֶעד | םכיהלא

/ 

 (סַע) טָאה השמ ןּוא .גב השמ רָבְדיו .גכ
 טדערענ

 .לֶארשי רעדניק יד ּוצ

 טרחיפעגסיורא טָאה עמ ןּוא ללקמה תֶאּואיצייו
 רעטליש םָעד

 ,רעגַאל ןרעסיֹוא הָנְחַפל ץוחמ לא

 ?רֲעֿפ םהיִא טָאה ןַעמ ןוא ןבא ותא ּומְגרּיַו
 ,רָענייטש טימ ןַעֿפרָאװ עב זהה

 ?דלֲעג .ה .ד ,עלענו ַא ראפ לע א 2
 .ןַעּבַעג ( .גנּוזעלסיוא



 .דימלתהו הרומה תרות 4

 לָארשי ר רעדניק יד ןּוא ושָע אְִָׂי י ינבו
 . ,ןָאהטעג בטה

 !:השמ ; תֶא

 .אל--ומ ,רמ לאקזחי :הרטפה

 הכ ,רֵהָּב
 הוהי רָּבדיַו <

 !השמ לֶא |
 יניס רהב

 :רמאל

 .ב רב .ב

 לארשי ינּב לֶא

 םהלא ּתְרַמֲאְ

 ראה ואבי
 כל תי רֶׁשֲ
 אַ הְָבׁשו
 ; הָוהיִל תּבַׁש

 : םינש שש 3

 ,דלָעֿפ ןייד ןָעייֵזֲעּב וטסלָאז ְךדֵׁש ערזת

 םינָׁש שש
 ךמְרּכ דמזת
 תא
 : התאובת תֶא

 ָנּׁשַבּו
 תיעיבשה

 - ןותבש תַּבַׁש
 !ץֶרֶאָל היהי

 הול תַבַש

 ערזִת אל ְךֶדֵׂש
 :רמזת אל ְךֵמְרַכְ

 טרערענ טָאה טָאג ןּוא *)
 ץהשמ ּוצ

 יניס גרַאּב ן'ֿפיֹוא

 ;יֹוזַא

 דער

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 :ןֶעגָאז יז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעמּוקנײרַא טעוו רהיא זַא
 ,דנַאל סָאד ןיִא

 ,ךייַא ביג ְךיִא סָאװ

 ןעהור דנַאל סָאד לָאז

 .טָאנ רַאֿפ עהור א

 רהָאי םֹּכֲעַ

 רהֶאי סע ןּוא

 ןייד ןֶעדיינשַעּב וטסלָאז
 ןעטרָאגנייװ

 ןעלמַאזנייַא ןּוא

 ;עטכּורֿפ ַערהיִא

 רהָאי ןַעטּבעיז ןיִא רָעּבָא .ד

 רַאֿפ עהור?תּבש ַא ןייז לָאו
 ,דנַאל סָאד

 :טָאג רַאֿפ ַעהּור ַא

 טינ וטסלָאז דלעֿפ ןייד
 ןֶעייֵזֲעּב

 וטסלָאז ןָעטרָאגנייוו ןייד ןּוא
 .ןעריינשעב טינ

 .:ץהשמ |

 .הכ ,דכ ,רהב ,רמא ,ארקיו

| 

 רצבת אל |

 ֹותַּבַׁש תַנְׁש

  :ץֶראל הָיהְ |

 ףֶצְראְּב רֶׁשֲא |

 הָלְבֶאְל םֶכָל
 ךדבעלו ל

 ןייד ןופ סּכּואװכָאנ םעד .ה ןריצק חיפמ תא .ה
 טינש ר א =

 ןעדיינש טינ ּוטסלָאז רוצקת אל |

 ףריונ יבנע תאו ענייד ןופ ןָעְביורט יד ןוא
 ןעקָאטשנײװ ענעטינשעבנוא 3 'בָנֹא תֶאְו

 ,ןֶעּביילקּבָא טינ ומסלָאז

 רהָאייעהּור ַא

 .דנַאל סָאד רַאֿפ ןייז לָאז

 ו)  תַּבַש הָתְיִהְו 2
 יראה
 'ןד ₪

 םעְד ןופ (*ָעהּור יד ןוא
 ןייז לָאז דנַאל

 ,ןֶעסֶע םּוצ ךייֵא ראפ

 ןייד רַאֿפ ןּוא ריד ראפ
 טכענק

 טסנעיד ןייד רַאֿפ ןּוא מאל

 םענעגנּודֲעג ןייד רַאֿפ ןּוא ךריכשלו

 ;נייָא ןייד רַאֿפ ןוא ךבשותלו
 ,(- םַענעסֶעזעג += }

 .ריד טימ .ןצניֹואו עכלֶעו :ָךַּפִע םיִרָּגַה

 היפ ןייד רַאֿפ יא = ָךתמָהְבְל
 ,רעיהמ סָאד רַאֿפ ןּוא היחלו

 ,דנַאל ןייד ןיא זיִא סָאװ

 לָאז התאובת לכ היהת

 .ןָעְסָע םּוצ

 ;רהיֵא טכּורֿפ ע רָאג | ןייְז
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 ףל ָּתְרַפָמְו .ח
 םיִנָׁש תֹּבַׁשעַבָׁש
 םינש עבש

 םיִמֲעַּפ עבש

 ל יה
 נבעיז יד ןופ טייצ יד תְֹּבַׁש עבש מ

 ריד טסלָאז ּוד ןּוא .ח
 ןעלהָעצּבָא

 ןערהָאי:ַעהּור ןעבעיז

 רהָאי ןעּבעיז (ּוצ)

 ,לָאמ ןָעּבעיז

 ריד יב ןייז לָאז ָאזלַא

 ראהו !םיִנָשַה
 0 | םיעּברַא עשה

 .רהָאי גיצרַעֿפ ןּוא ןיינ
 :הָנָש

 .רָעניואוונייַא (* .רהָאי םָעד ןופ טכּורֿפ יד .ה .ד (10



 ָתְרַבֲעְַו 5
 העּורת רפוש

 יעיִבשה שדחב
 חל רשע
 םיִרפַּכַה סי
 רפוש וריבעת

 םכְצרַא לֶכ
 םתשדקו -י
 | םישמחה תנש תא

 | הנש
 יז דע

 רורד םָתאֶרְקֹ

 - ץְרָאָב
 = ָחיִבְׁשֹי לַכָל

 הָיהִּת אוה לבו

 םָ |
 םֶּתְבַׁשְ

 ֹתָזחֲא לֶא ׁשיִא
 ֹוּתְַׁשִמלֶא שיִאְו
 0 ּובְׁשָּת

 תַנָׁש אוח לבי .אי
 הֵָׁש םישמחה

 בכ היחת
 ער אל

 ורצקַת אלו
 היחס תֶ
 ורֵצְבִת אלְ

 הר תֶא
 אוה לֵבֹוי יִּכ .בִי

 םֶכָל הָיְהִּת שרק
 - חש מ

 .רימלתהו הרומה תרות

 ןעזָאל טסלָאז ּוד ןוא .ט
 ןהעגכרוד = |

 לאשל?רפוש ַא

 טָאנָאמ ןַעטּבעיז ןיא

 ןוֿפ (גָאט) ןעטנהעצ ןיא
 ; טַאנָאמ םָעד

 .גָאט;םגננּוּבעגרעֿפ םָעד ןיא
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 ןהעגכרוד ןֶעזָאל רהיא טלָאז
 לַאש:רפֹוׁש א |
 .דנַאל ןַעצנַאג רֶעייֵא ןיא

 ןעגילייה טלָאז רהיֵא ןּוא י

 ,רהָאי עטניצֿפופ םָאד |

 טײהײרֿפ םיוא טֿפור ןּוא

 דנַאל םיִא

 ; רֶעניֹואװנייַא ענייז עלַא רַאֿפ

 סע לָאז (םייהיירפ) ) לבוי א
 ,ךייא .רַאֿפ ןייז

 ךייַא ט טלָאז ר

 ןערהעקקירוצ
 ,םּוטנעגייא ןייז .ּוצ רֶעדֶעי

 'ם
 רהיִא ןּוא

 עילימַאֿפ ןייז ּוצ רֶעדֲעי ןוא

 ;קירּוצ ךייַא רהיֵא טלָאז
 .ןֶערהֶעק

 רַאֿפ ןייז לָאז לבֹוי א אי
 ;רהָאי עטניצֿפוֿפ סָאד ךייא

 ןֶעייז טינ טלָאז רהיא

 ןעדיינש םינ טלָאז רחיא ןּוא

 ענעסּכַאװעגכָאנ ערהיא

 בָא טינ טלָאז רהיא ןּוא
 ןַעֶּביילק

 ענעטינשַעּבנוא ערהיא
 .ןעקַאטשנײװ

 ,לבוי זיא סָאד ןֶעד .בי

 ;ןייז ךייא ראפ סֶע לָאז גילייה

 דלעֿפ םָעד ןופ

 לבויה רַחַא |

 יפלו

 89 .הב ,רהב ,ארקיו

 ולכאת
 : התאובת תֶא

 | לָבּויַה תַנְׁשִּב ג
 תאזה

 /  ֹובָׁשָת

 ןעסֶע רהיא טלָאז

 .טכּורֿפ ערהיא

 רהָאי ןעזוד ןיא .בי

 ;קירּוצ ךייַא רהיא טלָאז
 ןערהעק |

 .םּומנֲעגייַא ןייז וצ רֶעדֲעי  :ותזחא לא שיא

 .ינש

 טעוו רהיא זַא ןוא הי) | 17ָדְסִח '3 7
 זיִא םָע סָאוו ןעפיוקרעפ | !רבממ

 ןעטסכַענ ןײד וצ 7 = ףתימעל
 ןייד ןופ .ןטפייק רָעדֶא | דימ הנק וא

 ,ןֶעטסכֶענ | ךתימע
 " 5  נות לא

 :ויחַא תֶא שיא
 ןעְרַאנְּבָא טינ רהיִא טלָאז

 .ןרָעדנַא םָעד רֶעֹנייֵא

 ןֶערהָאי להָאצ רעד ךָאנ .וט םיִנֵׁש רַּפְסִמִּב .וט

 לבֹוי ן'כָאנ (סָאװ) |

 ןייד ןוֿפ ןעפיוק ּוטסלָאז ךתימע תאמ הנקת
 ,ןעטסכענ

 להָאצ רעד ךָאנ רפסמּב

 ןָערהַאי;סגַארטנייַא יד ןוֿפ תאובת ינש

 .ןַעֿפױקרַעֿפ ריר רֶע לָאז ;ךֶל רֵּכִמִ

 להָאצרהֲעמ רעד ךָאנ .וט םינשה בר יִפְל .וט
 ןֶערהָאי יד ןוֿפ יד 6

 ןייז ןערהעמרַעֿפ וטסלָא ותנקמ הברת
 זיירּפ:ףיֹוק דֹוָנ * לנה

 להָאצנינַעװ רעד ךָאנ ןוא
 ןֶערהֶאי יד ןופ |

 ןייז ןעגינעװרַעֿפ ּוטסלָאז
 ;ויײרּפףיֹוק

 ןוֿפ להָאצ ַא םורָאװ
 (1ַעְגַארטנייא

 .ריד רע טֿפױקרַעֿפ

 םיִנָעַה טעֶמ
 תק
 תאּובּת רַּפְמִמ יִּכ

 : ךל רבמ אּוה

 ונות אלו זי

 ותימִע תא שיא

 הלא } תארי

 ןערַאנ טינ טלָאז רהיא ןו וי

 ,ןרֲעדנַא סעד רֶענייֵא

 ןעמכריֿפ טסלָאז ּוד ןּוא
 ,טָאנ ןייד ראפ

 .טכּורֿפ ,ץמפנו קניא ₪ .
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 טָאג ןיִּב ךיִא םּורָאװ} = הוי נא יב
 .מָאג רֶעייֵא ;םֶכיֵהלֶא

 ןָאהט טלָאז רהיא ןּוא .חי םֶתיִשֲעַ .חי

  ןֶעצִעזֲעג עניימ יֵתֹקִח תֶא
 ןעמכער עניימ ןּוא יֵטַּפְׁשִמ תֶאְו

 ,ןֶעמכַאּבָאעּב רהיא טלָאז ורמשת

 | ןןָאהט יוז טלָאז רהיִא ןּוא םתא םֶתיִׂשֲעַ

 עו רהיא טעו (ןַאד) ןוא ץראה לע םתבשיו
 ע רעד ףיֹוא ה האל-

 .טייהרֲעכיז ןיִא ; חטבל
 יז ןיז +

: : 

 .ישילש

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ינש

 רָאָה הנ טו
 היפ

 עבשל בלב

 חמבל בתבשיו

 טָאזּוצ ןַעסָע טָעוו רהיֵא ןּוא |

 ןַעּבֲעג טעוו רנאל סָאר ןּוא .טי

 טכורֿפ רהיא

 ןּוא ןיא ןעציז טָעװ רהיא
 טייהרעכיז

 | .רהיֵא ףיוא היל

 / טָעװ רהיא ּביֹוא ןוא -כ ורמאת יִבְו .ב
 | : ןַעגָאז

 |  ןעסֶע רימ ןעלעװ סָאװ לֵכאַּג המ

 /  ההָאי ןעטעצעז ןיִא תֶעיִבְׁשַה הנֵׁשַּב

 | ןעייז טינ ךָאד ןֶעלַעװ רימ ערזנ אל ןה

 טינ ךָאד ןָעלָעוו רימ ןוא ףסאנ אלו

 + ןַעלמַאזנייַא |
 = ?טפניקנייא רעוא | :ּונתאובת תא

 \ ןעלהַאפִעּב ךיא לַעוו ןאד .אכ | | תא יִתִּוִצְו .אכ
 , ןֶעגֶעו ןיימ ' יתכרּב

 | ךייא רַאֿפ יד םֶכל

 ,רהֶאי ןָעטסּכָע  ןיא תיִׁשְׁשַה הנשב

 ןעגנַערּבסיֹורַא לָאז סע סָאד | תֶא תשע
 טפניקנייא | הֵאּובְּתַה

 :םיִנָשַה שלֶשְל
 םֵּתְעַרְזּו .בכ

 .ןֶערהָאי יירד יד ראפ

 | ןֶעייז םָעוו רהיא זַא ןּוא ,בב

 לאג ול היה אל יב |

 .הכ ,רהב ,ארקיו

 הָנָשַה תֶא
 תנימשה

 ְאַבַלְתָּם  /

 ןשי חאּובתה ןמ
 הנשה דע
 ,רהָאי ןעטניינ ץזיב צד - = *

 | תעישתַה
 ןעמוקנירַא םִעוו סע זיב התאובת אוב דע
 טפניקנייא ןייז צל. } 7

 .עטלַא ןעְסָע רהיא טעו = :ןשי ולכאת

 ראה .גכ

 תֶתֶמִצִל רֶַּמִת אל

 | ץֶראה 5 :

 םירג יִּכ
 םיִבֵׁשֹותְו

 מע םֶּתַא
 ץרֶא לכבו .דכ

 ,רהֶאי ןֶעמכַא ןיִא

 ןֶעסֶע רהיא טָעו

 עטלַא (!טֿפניקנייַא םָעד ןופ

 דנַאל סָאד ןּוא .גנ

 ןערֶעו טֿפױקרַעֿפ טינ לָאז
 ,רָעמיִא ףיוא

 טרֶעהָעג רימ ּוצ םורָאװ
 ,דנַאל סָאד וי

 עדמערֿפ ןֶעד

 ענֶעסֶעועגנייַא ןּוא

 .רימ ייּב רהוא טייז

 דנַאל ןַעצנַאג ןיִא ןּוא ,דנ

 ,םּוטנעגייֵא רֶעייֵא ן ןוֿפ !םֶכְתָּזְחַא

 ןעזאלרעד רהיא טלָאז :ץרָאלִּהלא
 .דנַאל םָעד גנּוזעלסיוא'נַא

 .יעיבר

 טַעוו רֶעדּורּב ןייד ןָעוו .חכ
 ןֶערעוװ םרָא

 ןעֿפױקרַעֿפ טעו רֶע ןּוא
 ,םּוטנעגייַא ןייז ןוֿפ

 ףיחא ךומי יִּכ .הכ

 ותְזְחאַמ רֵכָמּ
 ןעמּוק לָאז אבו

 ("דניירפ רעטפטנהָאנ ןייז = ויָלֵא ברקה ולאג

 ןֶעועלסיֹוא לָאז רֶע ןּוא לֵאָנְו

 ןייז ןוֿפ עטֿפױקרַעֿפ סָאד , ויחא רכממ תא

 .רעדורב -- ו
 ,ןַאמ ַא ןּוא .וכ שיאו .וכ

 ןעּבָאה טינ טָעוו רֶע
 ,רעועלסיוא ןייק

 טעו (" ןעגַעמרָעֿפ ןייז רֶעּבָא
 ןעכיירג

 (- ןֶעּבָאה טָעוו רֶע ןּוא
 ,ןֶעזעלּוצסיױא גּונֲעג

 .רנאה (* .רַעזעלסיֹוא (? .ך

 עוו

 דָיהָנִשהְ
 ֹותָּלְִנ יִדְּכ אֵצֵמּ

 רהָאי ןעמסּב



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןענעבערסיוא רֶע לָאז .זכ בשחו זמ
 ןעֿפױקרעֿפ ןייז ןופ ןערהָאי יד = ורבממ ינש תא

 וא ףֶרֹעָה תֶא ביִׁשָהְ
 שיאל

 ול רַכֵמ רֶׁשֲא

 : ותזחאל בשו

 ןעגַעמרַעֿפ ןייז םיוא ןוא .חכ | הָאצמ אל םִאְו .חכ
 ןייז גּונֲעג םינ טָעוו | ודי

 םהיא ('ןעצנַאגניא
 ,ןעבָעגוצבֶא |

 עטֿפױקרעֿפ ןייז ןעביילב לָאז

 סָאד ןֶעּבֲעגּבָא לָאז ר
 ענירּביא

 | , ןַאמ םָעד

 םהיִא טָאה רֶעכלֲעוו
 ,טֿפױקרעֿפ

 ;קירּוצ ךיז לָאז רֶע ןּוא
 .םּוטנֲעגייא ןייז ּוצ ןערהעק

 ול ביִׁשָה יד

 רבמִמ הָיָה
 ותא הָנקִה די

 לבויה תַנְׁש דַע

 םַעד ןוֿפ דנַאה רעד ןיא
 ,םִע טפיוק סָאװ

 ,רהַאילבוי םָעֹד זיּב

 ןהָעגסיֹורַא טעו םִע ןּוא לבויב אציו
 ,לבֹוי ןיִא =

 ?קירוצ ךיז םָעוו רֶע ןּוא : !תזחאל בשו
 .םּומנעגייַא ןייז וצ ןערהעק

 .ישימח

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישילש

 טעו ןַאמ א זַא ןּוא .טב .רֹּכמֹייִּב ׁשיִאְו .טכ
 פיור | בשומ תיב

 המוח ריע

 ותְלאּג הָָיָהְו

 זיוהניואוו א

 ,(?טדָאטש:סננוטסָעֿפ ַא ןיא

 ןייז ןופ (םייצ יד) ןייז לָאו
 גנוזעלסיֹוא .

 עדנֲע םוצ ויִּב םת דק

 ;רהָאי;ספיוקרָעּפ ןייז ןוֿפ ורַּכִמִמ תנש

 ;םיֹוא ןייז ןייז לָאז רהָאי א :ןתלאנהיהתםיִמי
 .(טייצ) םגנוזעל |

 טינ טעוו סֶע םיוא ןּוא .ל
 ןערֶעוו טועלעגסיוא

 ליֿפרַעֿפ םהיא טָעו סֶע זיב
 ןֶערעוו

 לֵאָּני אל םִאְו .ל

 ול תאלמ דַע
 ,רהָאי סֶעצנַאג א המימת הַנָׁש

 ,זיוה סָאד ןעביילּב לָאז ןַאר תיבה בו

 .םּורַא רעיומ א םימ טדָאטש א 1 .גונעג ₪

 אי ליבו

 81 .הכ ,רהב ,ארקיו

 , ;2 הקשה ,טדָאטש רעד ןיִא זיִא סָאװ ריעב רשא

 ,רֶעיֹומ א טָאה כלָעו המח 'קול אל רשא

 רֶעמיִא ףיוא תֶתיִמְצַל

 ,םָע טפיוק סָאװ ,םָעד ייב ותא הנק ל

 ,רֲעטכַעלשעג ץנייז ראפ ויתרדל

 ןהָעגסיֹורַא טינ לָאז סע
 .לבוי םיִא (יירפ)

 ןופ רעיה יד רֶעּבֶא .אל םירצחה יִּתַכּו .אל
 ,(+ ןַעֿפיֹוה יד

 ןייק טינ ןַעבָאה עכלעוו | סה ןיא רשא
 ,ךיז םּורַא רֶעיֹומ | ביִבֵס

 | ץֶרֶאָה הרש לע

 \בָשָחְ |
 ול ָיְהִּת הֶלֵאְּ

 : לביּב אצי אל

 םָעד ןופ דלֲעֿפ םּוצ ןעלָאז |
 :ןַערֶעװ טנֲעכֶערָעג דנַאל

 סֶע לָאז גנוזעלסיוא'נַא
 ,ןַעּבָאה

 סע לָאז לבֹוי םיִא ןּוא
 .(יירפ) ןהָעגסיֹורַא

 ,םיוליד ןופ טדעטשיד ןּוא בל = םיולה יִרָעְו .בל

 רעזייה יד יתב

 רֶעייז ןופ טדֲעמש יד ןיא םַתָזִחַא ירע
 --- ,םּוטנענייַא ,

 גנּוזעלסיוא ץגיּבייַא נַא םלּוע תַּלִאְּ

 ; םיִולל היה

 לאני רשאו .גל

 םיולה ןמ

 .םיול יד ייב ןייז לאז
 ד

 יד ןוֿפ רֶענייֵא ןָעוו ןוא ,גל
 ,(? ןעזעלסיֹוא סע טָעוו םיול

 (יירפ) ןהָעגסיֹורַא לָאז אָציו

 יב רֵּבְמִמ
 ותזחא ריעו

 זיוה עטפיוקרעפ סָאד

 ןייז ןופ טרָאמש יד ןּוא
 = 8 | ,לבֹוי םיִא לביּב םּוטנֶענייֵא .

 רֲעזייה יד םּורָאװ יתב יִּכ

 .טרָעטש עש'םיול יד ןוֿפ םיולה יִרע

 םּוטנֲענייֵא רֶעייֵז זיא םתזחא אווה

 .לָארשי רֶעדניק יד ןעשיווצ ;לֵאָרְׂשִי נב ָךֹותַּב

 וליפא ןַעװ (? .רָעֿפרַעד ,טדֲעטש עײרֿפ (!
 טהעג ,יול א ןוֿפ זיוה סָאר סיֹוא ועל יול א
 .לבֹוי םיא םיֹורַא ויוה סָאד
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 רלֲעֿפ סָאד ןּוא .דל | הדשו .דל

 סָאװ ,('ץַאלּפיערײװ וֿפ םהירע שרגמ
 , טדעטש ַערֶעייז םּורַא טו =
 ,ןֶערָעוװ טֿפױקרַעֿפ טינ לָאז רֵכַּמי אל

 םעגיּביא נא זיִא סָאד ןעד אּוה םלוע תזחא יִּכ
 םּוטנֲענייַא זה מד
 .ייז רַאֿפ : םֶהָל

| 

 = רָעדּורְּב ןייד ןָעוו ןּוא .הל
 ןערֶעוו םרָא עוו

 ךיז טָעוװ דנַאה ןייז ןּוא
 ,ריד ייּב ( ןַעזָאלּבָארַא

 ךיחא ךּומי יִבְו הל

 מורי טו
 :רָעטנּוא םהיא ּוטסלָאז וב תקזחהו
 ,ןעציטש וי
 ייס ,רעדמערפ א ייס בשותו רג

 ,(= רענעסעזעגנייַא נַא 6 ד

 מעי
 ותאמ חקת לא .ול

 תיִבְרִתְו שנ
 לא ארי
 מע ךיִחא יח
 ףפסּכ תא .ול

 ןָעְּבְעג טינ םהיא ּוטסלָאז ךשנב ל ןתת אל
 ,ןעזניצ ףיֹוא טא

 רֶעכּואװ ףיֹוא ןּוא תיִּבְרַמְבּו

 יד ןעכעג שינ וטסלָאז | :ףלכא ןֵּתִת אל

 | == הָוהְי יִנֲא .חל
 , טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיִא .חל | םֶכיֵלֶא

 יתאצוה רֶׁשֲא

 'םֵכְתֶא

 = םירצִמ ץֶרָאמ
 םֶכָל תֵתָ
 ןענּכ ץרא תא

 .טָאג א ךייא רַאֿפ ןייז .וצ כל תֹוְִל
 :םיהלאל

 .ריד ייב ןֶעּבֲעל רֶע לָאז
 ן

 | | םהיא ןוֿפ טסלָאז ּוד .ול
 ןעמהָענ טינ

 ,רָעכּואװ ןייק ןּוא ןעזניצ ןייק

 רַאֿפ ןעמכריפ טסלָאז ּוד ןּוא
 טָאג ןייד

 ןעּבעל רעדּורב ןייד לָאז ןּ ןּוא
 .ריד ויב

 רֶעּבליז ןייד ול

 ?סיֹורַא ךייַא טָאה 2
 טרהיֿפֲעג

 ,םירצמ דנַאל םָעד ןוֿפ

 ךייַא ןֶעּבֲעג ּוצ םּוא

 ,ןענּכ דנַאל סָאד

 ןייז (? .היֿפ סָאד סיֹורַא טּביירט זַעמ ּואוו (1

 .רָעניואוונייַא (* .ןערָעװ ןיילק טָעוװ ןַענעמרעֿפ

 .דימלתהו הרומה תרות

 לָבִיִה תנש דע |
 :ךָמַע רבעי ,

 .הכ ,רהב ,ארקיו

 .יש ש

 ,(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבר

 רֲעדּורּב ןייד ןָעוו ןּוא ,טל ָךיִחֲא ְךּומִי יכְו .טל
 ןערעוו | םרָא טָעוו

 ריד יב מע

 ריד ךיז עו רֶע ןּוא ףל רכמנו
 ,ןעפיוקרעפ דנה
 טינ םהיא טימ ּוטסלָא  ֹוּב רבעת אל |

 ןֶעטייּברַא הנח

 ,דֶבָע תרבע

 יוו ,רַענְעַננּודְענ א יװ .מ בֵׁשֹותַּכ ריִכְׂשַּכ .מ
 רָענעסע זעגנייַא'נַא

 ,ריד יה ןייז רֶע לָאז ךמע היחי
 א

 .טיײּברַא;סטכענק ןייק

 רהָאי;לבוי זיִּב

 .ןענעיד ריד יב רֶע לָאז

 ןהָעגסיֹורַא רֶע לָאז ןַאד ,אמ
 ריד ןוֿפ

 ,םהיִא טימ ןהיז ענייז ןּוא רֶע
 עמ אָצָיְו .אמ
 ומע וינבו אוה

 ותחפשמ לא בֵׁשְו

 ויתבא תַזְחֲא לא

 ?קירּוצ ךיז לָאז רֶע ןּוא
 ,עילימַאֿפ ןייז ּוצ ןֶערהֲעק

 ענייז ןוֿפ םּוטנֶענייֵא םּוצ ןּוא
 ןרעמלֶע

 .ןערהעקקירּוצ ךיז רֶע לָאז : : בושי

 םכענק עניימ ןעד .במ םה ידבע יּכ .במ
 ,יײז ןענעז 0 הרע .

 ּבָאה ךיִא עכלעוו םתאיתאצוה רשא
 טרהיפעסיורַא -
 ו :םירצמ דנַאל םָעד ןוֿפ םירצמ ץיראמ

 טֿפױקרָעֿפ טינ ןעלָאז יז ורכמי אל
 ןערעוו

 .טכענק טֿפױקרַעֿפ ןעמ יוו ,דָבְע תרבממ

 גנערטש טינ טסלָאז ּוד .גמ | לב הֶּדְרִת אל גמ
 ,םהיֵא רָעּביִא ןֶעשרֶעה רָב |

 ןעטכריפ טסלָאז ּוד ןּוא :ףיהלאמ ְתאֶריו
 . טָאג ןייד רָאֿפ :

 ןּוא טכענק ןייד ןּוא .דמ ךתמאו הדבעו .דמ
 ,טסנעיר ןייד |

 ,ןֶעּבָאה טסעוו וד עכלעו = ףל ויהי רשא
- ₪ 

 םיוגה תֶאַמ
 םֶכיֵתֹביִבְס רֶׁשֲא

 ערָעווש טימ ,רָעוװש )

0 ₪ ןעלָאז)
ֿפ יד ןוֿפ 

 רעקלָע

 ,ָךייָא םּורַא ןֶענֶעז עכלֶעוו

 .טײּבױַא



 .דימלתהו הרומה תרוח

 ןעפיוק .רהיא טלָאז יז ןופ ונקת םהמ

 הָמְָ בע
 םָנְו .המ

 םיִבָׁשֹּתַהיֵנְּבִמ
 מע סיר
 נְקִּת םֶהֵמ
 םֶּתְַפׁשִּמִמּו
 כמ רָשָא
 ודילוה ֶׁשֲא

 יא / כאב
 לח

 .טסנעיד ַא ןּוא טכַענק א

 ךיוא ןוא .המ

 יד ןוֿפ רעדניק יד ןּופ
 ,ענעסעזעגנייא :

 -- ,ךייַא ייּב ןעניואוו עכלַעוו

 , ןעֿפױק רחיא טלָאז ייז ןופ

 ,עילימַאֿפ רֶעייֵז ןוֿפ ןוא

 ,ךייא יב סָאװ

 ,דנַאל רֶעייַא

 רהיֵא טְנָאק יז ןּוא -ומ םֵתֹאּתַלַחַנְתְהְמ

 ךייא ךָאנ רעדניק ָערֶעייֵא  םֶכיֵרֲחַא םֶכיִנְבְל

 סלא ןֶעּברֶע ּוצ םּוא הָזְחַא תֶׁשרְל

 ודב
 םָכיִחאְבּ

 לאְְשי ינ
 חֶאְּב שיא
 טיג םהיא רָעּביִא וטפלֶא |  ֹוב הֶּדְרִת אל

 .ןעשרֶעה גנערמש ': ָךְרַפּ 0

 רהיֵא טנָאק גיּבייֵא ףיוא
 ,ןעמיײּברַא יז מימ

 רעדירב ערעייַא םימ רֶעּבֶא

 ,לָארשי רעדניק יד

 ,ןרעדנַא םָעֹד טימ רענייֵא

 .יעיבש

 טעו סע ּביֹוא ןּוא .ּומ

 ןעביירג
 ?מערֿפ ַא ןוֿפ 'ןעגעמרַעֿפ סָאד

 םענעסעזעגנייַא'נַא ןוא ןַעד

 גישת יִכְו .זמ

 בשותו רג ד

| 
| 

 רקעל וא

 .רֶג תחפשמ

 רָכְמִנ יִרֲחַא .חמ
 ול הָיְהִּת הֶּלִאַג
 יָחֲאֵמ דָחֶא
 ּנלאְת

 ורד וא .טמ |

 . ברע םלַא ןעליײט?ּוצ

 | = ,םוטנענייא

 והנק םֶע בֵׁשִחְו |
 ול ֹורְכָּמִה תַנְּׁשִמ

 ,ריד ויּב ךֵּכִע

  םרִא טָעװ רֶעדּורּב ןייר ןוא | ןופע ךיחא דמו
 - ,םהיא יב ןְערֶעוו --ה
 ןעֿפױקרעֿפ ךיז טָעוו רֶע ןוא רַּכִמִנְ

 | ךטע בשות רֶנְל סָאװ , ןַעדמַערפ א ּוצ
 ריד יב םניואוו גיר + :

 .דנַאה יד (1

 ןרד ןב וא |
 - ןערָאּבַעג ןָעְּבָאה ייז עכלָעוו

 לאי
 ורשב ראשמ וא

 + = א. 6 56

 ודי הנישח וא

 :לָאָננו

 לביה תַנְׁש דע

 ורב כהה
 נשר
 יִָׂש ימי
 :וּמִע היה

9 

 ?םיֹורַא'נַא ּוצ רֶעדֶא
 (!םַענַערהָאֿפעג

 ןוֿפ עילימַאֿפ רעד (ןּוֿפ)
 .ןערמערפ

 טָאה רע יװ םָעדכָאנ ,חמ
 טֿפיוקרַעֿפ ךיז |

 :םיִוא'נַא ןַעּבָאה רֶע לָאו
 : גנוזעל

 רעדירּב ענייז ןוֿפ רֶענייֵא

 .ןעזעלסיֹוא םהיֵא לָאז

 לק ןייז רֶעדֶא ,טמ

 ןהוז סלֶעקנָא ןייז רעְדֶא

 ,ןעזעלסיֹוא םהיא לָאז

 ענייז ןּופ רֶענייֵא רֶעדֶא

 רניירפ עמסנַעהָאנ
 ץילימַאֿפ ןייז ןוֿפ

 ,ןעזעלסיוא םהיא לָאז

 ןעגעמרעֿפ ןייז (ביוא) רֶעדָא
 ,ןעביירג טַעוו

 ?םיֹוא טסבלעז ךיז רֶע לָאז
 זעל

 ןֶענֶעכֶערעּב רֶע לָאז ןאד .ג
 רעֿפױק ןייז טימ

 רֶע עו ,רהָאי םָעד ןוֿפ
 ,טפיוקרעפ םהיא ךיז טָאה

 ,רהָאי:לבֹוי םָעד זיִּב

 ךיז לָאז דלַעג;ֿפױק ןייז ןּוא
 (" ןענעכער

 יד ןוֿפ להָאצ רעד ךָאנ
 ,ןֶערהָאי

 םִענַעגנודַעגַא ןופ טייצ יד יוו

 .ןייז םהיֵא ייּב רֶע לָאז

 ?עג) ךָאנ זיִא סָע ביוא ,אנ| תובר דוע םא .אנ
 ןֶערהֶאי יד ןוֿפ לעיפ (ןעּבילּב | םינשב

 תל בִי ָיִפְל
 ותָנקִמ סמ
 ןעּבילּבעגזיִאסַעּביֹוא ןוא בנ| = שמ הפו בג

 ןערהָאי יד ןוֿפ גינָעוו !םיִנָשַּ ראשנ

 ֵבֹיֵח תַנְׁש דַע
 .ןייז לָאז (?  .בשות ןוֿפ ךפיה רעד זיא רקע ('

 .?קירּוצ רֶע לָאז ךָאנ יז ךָאנ
 דלעג:גנּוזעלסיֹוא ןייז ןֶעּבֲעג

 .דלַעגיֿפױק ןייז ןיֿפ

 ,רהָאי;לבֹוי םָעד זיּב
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 ול בֵׁשְְ
 ִנָׁש יִפּ
 :ותָלֶאְּג ֶא בש
 | ריבש3 .גנ

 השב הָנָׁש
 וע הי
 רב נרי אל

 ;םהיִאטימ ןָענבְעְרֶעּברְע לָאז

 ךָאנ ןֶערהָאי ענייז ךָאנ

 ןייז ןַעּבֲעגקירּוצ רֶע לָאז
 .דלעגגנוזעלסיוא

 רענעגנודעג ַא יװ .גנ

 רהָאי וצ רהָאי ןוֿפ

 ,םהיִא ייּב ןייז רֶע לָאז

 טיג םהיִא רֶעּביִא לָאז רע
 ןעשרֶעה גנערטש

 .ןעגיוא ענייד ראפ ?ךיִניֵעל

 םינ טעו רע ביוא ןוא .דנ לאגי אל םאו .דנ
 ןערֶעו "טועלענסיוא צי 2

 ,(ןעמרַא) עזיד ןיא הֶּלֲאּב

 (יירפ) ןהָענסיֹורַא רֶע
 ,רהָאי;לבוי םיִא

 .םהיא טימ ןהיז ענייז ןוא רע

 לא לֶבּיֵח תַנְׁשִּב אֵצִיו
 : ומע וינבו אּוה

 .ריטפמ

 ןענעז רימ ייב םּורָעוו .חנ| נב ל יִּכ .חנ
 ארשי רעדניק יד | לארשי

 עֲבָדִים  | קעטן 
 םה יֵדְבֵע

 :סיורא ּבָאה ךיא עכלַעװ| = 'תאצוה רשא
 טרהיפג ! םתוא

 ןופ  םִיַרְצִמ ץראמ

 :םֶכיִהְלַא הָוהי יִנֲא

 ,יײז ןֶענעז טכענק עניימ

 :םירצמ דנַאל םָעד

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיא

 ,וכ

 טינ ךייַא טלָאז רהיא .א םכל ושעת אל .א
 ןַעכַאמ 8

 ,ןֶעצטֶעג ןייק םֶליִלֲא
 5 רליּב ןעטקַאהְעגסיֹוא ןייק ןּוא לספו
 דליבילייז ןייק ןּוא הבצמו

 טינ ךייַא רהיֵא טלָאז
 , ןעלעטשֿפיוא

 ןייטש:רָעדליּב ןייק ןּוא

 םֶכְל ומיקַת אל

 תיִּכְׂשַמ ןבָאְו

 :קָעווא טינ רחיא טלָאז םְֶצְראְּב נתת אל
 ,דנַאל רֶעייֵא ןיִא ןעלעמש

 ,יתקחב ,רהב ,ארקיו

 ;םֶתֹא םֶתיִׂשֲעַו |

 .וב ,הכ

 ּוצ םּוא היִלָע תוחתשהְל

 |  הָוהְי יִנָא יִּ

 ,ףיורָעד ךיז ןֶעקּוּב

 .טָאג רָעייִא טָאג ןיּב ךיא ןַעד
 יא מי ךיא ר :םָכיֵלֶא

 ,געטנַעהּור עניימ .ב יֵתֹחְּבַׁש תא .ב

 ורמשת

 ואָריִת יִׁשָּדְקִמּ
 : החי יִנֲא

 ןֶעמכַאּבָאֲעּב רהיא טלָאז

 טלָאז םּוהטנילייה ןיימ ןּוא
 : ןעמכריֿפ רהיא

 .טָאג ןיּב ךיא

 .זכ--ו ,בל ּוהימרי :הרטפה

 .יַתֹּקִחְּנ
 ןהָעג טעו רהיא ּביֹוא ג ּוכְלת יֵתקְחַּב םא .ג

 ןעצעזעג עניימ ןיִא ו
 ןעטכַאּבָאַעּב טעו רהיִא ןּוא | תֹוָצִמ תֶאְ

 ןעמָאּבעג עניימ ורמשת

 .ןָאהמ ייז טָעװ רהיִא ןוא

 ןעּבעג ךיא לָעװ ןַאד .ד םֶכיֵמְׁשִנ יִּתַתְנְו .- ל

 הע |
 ץראָה הָנְתַנְו |

 סנעגער ערֶעייֵא
 ,((טייצ רֶעייז ןיא

 ןָעּבְעגסיורַא טָעוו דרֶע יד ןּוא |
 (?טכּורֿפ ערהיא | הלובי

 .הדשה ץעו
 : ןירפ ה

 טעו (* ןֶעשֶערד סָאד ןּוא .ה שד םֶכָל גיִׂשְהְו .ה
 ןעכיירגרעד ךייֵא ייב

 דלֲעֿפ ןוֿפ םיוב רעד ןוא

 .טכורֿפ ענייז ןָעְּבָעג טָעוו

 ,(=עזעל-| יוון יד ריצב תא

 :רעד טָעוו ַעעלןייװ יד ןּוא ערז תא גישיריצבו
 ,(?טַאַאז יד ןעביירג רגש < יי וויא

 רֶעייַא ןֶעסֶע טָעוו רהיא ןוא  םכמחל םתְלכאְו
 טיורב -- 0
 7 ,טָאז וצ עבשל

 רעביז ןעניואוו טעו רהיאןוא = חטבל םתבשיו

 ,דנַאל רֶעייֵא ןיִא .ֹוםָמְצִרַאְּב

 טגנַאֿפ (" .גארטרַע (? .ןסינ זיּב ירשת ןוֿפ 6

 .ולסּכ ןיִא (* ירשה ןיִא (= יג א ןָא



 .רימלתהו הרומה תרות

 ינש

 ןעכַאמ לָעװ ךיא ןוא ו = םולש ית 2

 ןערעירפ ,דנַאל םיִא רב

 ,ןעגעיל טָעװ רהיא זַא ןּוא םָּתְבַכְׂשּו

 טינ (ךייַא) רענייק טעו דיִרֲחַמ ןיִאְו
 ;ןעקערש

 ןעמכינרעֿפ לָעוו ךיא ןּוא ִּתַּבִׁשהְו

 רעיהט סָעדליװ הער היח

 , דנַאל רעד ןופ = ץִראָה ןִמ

 דרָעווש ןייק ןּוא ברחו

 רֶעייֵא ןהענכרוד טינ טעו ;םֶכָצְרַאְּב רֹבֲעַתאֹל

 ראל טָעוװו רהיא ןּוא הז םתפדרו 2

 םֶכיבְיא תֶא
 םֶכיֵנְפל ּולְפנ

 , דנייפ ַערֶעייֵא

 .דרָעווש סָאד ךרּוד : בֶרֶחֶל

 ןעלֶעוו ךייא ןוֿפ ףניֿפ ןוא יה םָּכִמ ופדרו .ח
 ןעגָאי | השמה

 ,טרָעדנּוה הֶאַמ

 סָּכִמ האמ

 ופי הָבָבְר
 םֶכיִביא ּולְפָנְו
 םֶכיֵנְפְל

 לחֶרב  :

 םֶכילֲא ִתיִנְפּו .ט

 םֶכְתֶא יִתיִרְפִהְו

 ךייַא לָעװ ךיא ןוא = םכתא יִתיִּבְרִהְ
 ,ןַעְרהֲעמרֲעֿפ

 ןעלעמשפיוא לַעוו ךיא ןּוא יתיִרְּבתֶאיִתְמיקחְ
 דנּוּב ןיימ

 ;םֶכְּתִא

 .רעדנעזיוט:ןהָעצ ₪

 ךייַא ןוֿפ טרעדנּוה ןּוא

 ,(:ץדַאירימ א ןַעגָאי ןֶעלֶעוו

 דנייפ ערֶעייֵא ןּוא
 ןעלַאֿפ ןֶעלַעוו

 ךייַא רַאֿפ

 .דרעווש סָאד ךרוד

 ךימ לָעוװ ךיא ןּוא .ט
 ךייַא ּוצ ןַעדנַעוו

 ןעכַאמ ךייַא לָעװ ךיא ןּוא
 ,רַאּבמכּורֿפ

 .ךייַא טימ

 - ךיַארָאֿפ ןעלַאֿפ ןֶעלֶעו יז ןוא

 םֶככֹותַּב

 םירצמ ץְרָאַמ |

 עדייב רַאֿפ רעייש ןיא ןייז ץַאלּפ

 ועַמְשַת אל םִאְו ד |

 01 .וכ ,יתקחב .,ארקיו

 .ישילש
 ,(ןירבוחמ ןהשב) ישימח

 ןעסֶע טָעוװ רהיֵא ןּוא .י םתלכאו .י

 ,(:עטלַא ץנַאג ןשונ ןשי

 (זייפש) עטלַא ןּוא ןשיו

 א ןעמיירסיֹוא רהיא טָעװ :ואיצֹות שדח ינפמ
 עויכ

 - ?גייַא לָעְוו. ךיא ןוא .אי ינכשמ יתתנו .אי
 גנוניואוו ןיימ ןעלהעטש

 , ךייא ץָעשיווצ

 ךייַא טעו עלָעְע ןיימ ןּוא | ישפנ לַעְנְת אלו
 .("] עטכַארַעֿפ טינ ';םכתא

 ִּתְבַּלהְתֶהְו .בי
 םככותב

 ךייַא רַאֿפ ןייז לָעװ ךיא ןוא םֶכָל יִתיַהְ
 ,טָאג א !םיהלאָל

 רַאֿפ ןייז טעו רהיא ןּוא | יל ויהת סתא]
 .קלָאֿפ 8 רימ | : םעל

 טָאג רעייא טָאג ןיב ךי .חוחי ינא .גי
 ה ו - 9 א . 9 יד!

 יט אה !םֶכיֵחלֶא

 ךייֵא טָאה רעכלעוו | יתאצוה רשא
 טרהיֿפֲעגסיֹורַא | םכתא

 ןהָענמּוא לָעװ ךיִא ןוא -בי

 ,ךייא .ןעשיווצ

 ,םירצמ דנַאל םָעד ןופ

 טכענק ןייז ּוצ טינ םּוא םידבע םֶהָל תויהמ
 ,יײז ראפ ה
 ןַעכָארּבוצ ּבָאה ְךיִא ןוא רבשאו

 ,ךָאי רֶעייֵא ןופ ןעגנַאמש יד םכלע תממ -

 טרהיֿפֲעג ךייַא ּבָאה ךיא ןּוא םכתא לאו

 .((ץלָאטש (םימ) : תויממוק

 טעו רהיא ביֹוא רָעֹּבֶא .די
 ןֶערֶעה טינ רימ ל

 ןייק טָעוװ סֶע לייוו (* .ַעגירהָאירַאֿפ;רָאֿפ (1
 .ןעֿפרַאװרַעֿפ (56

 ,ּפָאק םענעּבױהַעגֿפױא'נַא ט םימ ,טכַערֿפױא (* =
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 ןָאהמ טינ טָעוו רהיִא ןּוא ושעת אלו

 תוצמה לב תא
 .ןָעמֶאּבְעג עיר ץלא

 ':הָלֵאָה

 טָעװ רהיא ּביֹוא ןּוא ,וט | יתְקְחְּב םִאְו .וט
 ,ןעצעזעג עניימ ןעטכַארַעֿפ | וסאמת

 םָעו עלָעעז רֶעייֵא ביוא ןּא | יִמָפָשמ תֶא םִאְו
 ,ןעמכערענײמ 1 עֿפרַאװרָעֿפ | םכְׁשפַ לע נת

 תושע יתְלִבְל

 יתוצמ לַּכ תֶא

 תֶא םכרפהל
 עב יי א =

 ןָאהמ ּוצ טינ םּוא

 ,ןעטָאּבעג ץניימ עלא

 ןערעטשוצ טלָאז רהיא םוא |
 .דנוּב ןיימ | יתיִרּב

 ךיוא ךיא לע ןַאד .זט הֶׂשָעַא ינא ףא .ומ
 (?ןעקישנָא לָעוװ ךיִא ןוא םכילע .יתדקפה ,ךייא ןָאהט סָאד בכל תאז

 ךייַא ףיֹוא
 הלב
 תפְחשה תֶא
 . תַחַּדַּקַה תֶאְו
 םיניע תולכמ
 ׁשֶפִנ תביִדְמּו
 קיִרְל םֶּתערְּו

 ,קָערש א

 טכוזרניווש יד

 ,רַעּבעיֿפ סאד ןּוא

 ;עֶלֶעַעז יד (* ןעלעװק ןוא

 טסיזמּוא ןָעייז םעוו רהיִא ןּוא

 ,ןעמַאז רֶעייֵא םכערז
 םהיִא ןֶעלַעוװ סֶע ןעד והלכאו
 - .דנייפ ןערֶעייֵא : םכיביא ןעסַעֿפיוא \ ו

 םכב ינפ יתתנו .זי ןעמכיר לָעװ ךיִא ןּוא .ז
 ,ךייא ןעגַעג טכיזעג ןיימ ל רצה וו

 טגָאלּפעג םָעוו רהיא ןּוא םתפגנו
 ןֶערַעוו \ | . יי
 שא יֵנפְ '  ,דנײֿפ רֲעייֵא רָאֿפ םכיביא ינפל

 ןעלֶעװ רֶעסַאה ערעייִא ןּוא םכיאנש םכב ּודרו
 ,ךייַא רֶעּביִא ןעשרטה + נה רצצ מ
 ןעפיול טָעוו רהיא ןּוא םתסני

 .ןעטכַארַעֿפ (1
 .ןעמהענֿפױא

 ,ןעלהָאֿפֲעּב לָעװ ְךיִא (?
 .ןַעבירטַעב (*

 לע עבש

 םכצרא תֶאְו |

 הלובי תֶא |
 ץראה ץעו |

 :וירפ ןתו אל ו סי

 ַּבמְיִלַעיִּתפַיו |

 םָכְתְמְַהְּב תֶא !

 .וכ ,יתקחב ,ארקיו

 | יא טנָאי רענייק להָאװּבָא ; ;םֶבְתֶא ףדר ןיִאְו

 (סעלא) עזיר ייּב ביֹוא ןוא ,חי הלא דע םִאְו .חי

 טינ (ךָאנ) רימ רהיא טָעוו יל ועמשת אל

 0 עצמעוטרָאֿ ךיא לָעו אז וי יפו

 ךייא ןַעֿפָארמש ּוצ םֶכְתַא הפ

 טרעייִא ןַענַעג ךַאֿפנַעּבעיז

 .דניז ] :םכיתאטח

 יְִּרִבׁשו שי
 כו ןֹואְג תא
 ֶכימְׁשתֶא יִּתַָנו
 = ל

 .ןעכערּבּוצ לָעוו ךיא ןּוא .שי

 רַעייַא ןופ ץלָאמש םָעד
 ,טכַאמ

 ןעכַאמ לַעְוו ךיִא ןוא
 לעמיה רֶעייֵא

 \ | ןעזייא יו

 דרָע רֶעייֵא ןּוא

 .רעּפּוק יוו ; הֵׂשִחַַּּ

 םָעוו טֿפַארק רֶעייַא ןוא -? םכחכ כירלםתו .כ
 ,טסיזמוא ןהָעגסיֹוא 77 23

 טינ טָעוו דרָע רֶעייֵא ןוא םכצרא ןתת אֹלְ
 | טכּורֿפ ץרהיא ןֶעּבֶעג .

 ררֶע רֶעד ןופ םיֹוּב רעד ןּוא

 .םכּורפ ענייז ןַעֹּבעג טינ טָעוװ

 םָעוו רחיא ּביֹוא ןּוא .אכ ימע ןכלת םאו .אכ
 רימ םימ ךיז ןהָענעּב -

 גיטסנעּפשרעריװ ירק

 ןֶעלֶעוו טינ טָעוו רהיא א משל ובאת אלו
 ,ןַערעה רימ יל

 ןערהעמרַעֿפ ְךיִא לע
 עגַאלּפ רֶעייַא

 ַערֶעייֵא ןעגַעג ךאפנעבעיז
 .דניז

 ףיֹוא לָעװ ךיא ןּוא .בנ
 ןעקישנָא ךייַא

 רעיהמ דלָעֿפ סָאר

 ןעכַאמ ךייא טָעװ סע ןּוא
 ,זָאלרָעדניק

 ןענילימרַעֿפ טָעוו סֶע ןּוא
 / היפ רֶעייֵא

 :םֶכיֵתאֹּמְַּכ עבש
 םֶכָב יִּתֹחַלְׁשִהְו .בנ
 הדָּשַה תיח תא

 םֶכְתֶא הָלִִׁשְ
 .הֶתירְבִהְו

 .ןערהעמ (!



 .דימלתהו הרומח .תרות

 ךייַא טעו סע ןוא  םֶכְתֶא הטיעמהו
 ,ןרעדנימרעֿפ

 ןעלעוו ןעגַעװ  ערֶעייַא ןּוא כיכרד ומשנו
 .ןקרעוו טסיוורעפ 7

 טעזיד ייּב ךיֹוא ביוא ןּוא .גכ = םאו .גכ
 - ןיי : . :

 טינ ְךייַא רהיא טַעוו
 , רימ רַאֿפ ןָערָעְסֶעּבְסיוא

 ןהָענֲעּב ךיז טָעוו רהיא ןּוא ; :ירק ימע כלה

 יל ורמות אל

 99 .וכ ,יתקחב ,ארקיו

 סעזיד ייב ּביֹוא ןּוא ,זכ תאזַּב םִאְו .זב

 טינ (ךָאנ) רימ רהיא טַעוו יל ועמשת אל
 ,ןֶערעהּוצ

 ןהעגעב ךיז טָעװ רהיא ןוא| = "פע םֶּתְבֲַהַו
 .גיטסנַעּפשרעדיװ רימ טימ | +  יִרְקַּב

 9 ר " עגנ ךייא יא ןאד .חכ בע יִּתְבַלְֲו .חכ

 ,רָנריווױצ ןרָאצ ןיא ירק תַמָחּ .גיטסנעפשרעריוו רימ טימ
 ,ןעֿפָארטש נָא ףא הא יא טימ כמ 2 = 2 : * גד 5? ב העגעב : ;7 עג יא יא לע ךיא ןא) < 590% ללה | לע ןאר .הג יִנָא ףא יְִַּלהו דכ
 ערֶעייֵא ןעְגעג ךאֿפנעבעז | לע עבש ,רָעדיוואּוצ ירקב

 ןֶעסֶע טעו רהיא ןּוא .טנ םֶּתְלַכֲאַו .טכ = ןענָאלש \ ינא םנ | 0 ;םֶכיֵתאֹח ךיֹוא ךייא לעוו ךיִא ןוא| = םֶכְחִא יִתיִכְחְ
 ,ןהיז ַערֶעייֵא ןּופ שײלֿפ סָאד יב |- | ערָעְייַא ןָעגְעג דַאֿפנַעּבעיז \ לע עבש - ות 1 ליל ב | 6 גע

 ערעייא ןופ שיילפ סָאד ןוא םֶכיֵתֹנַּב רֵׂשַבּו .דיז | : םכיתאטח
 ןערעמשּוצ לָעװו ךיא ןּוא .ל יתדמשהו .ל | ,דרָעווש ַא ברח - | ₪ 7 ךיא רָעּביִא ט- .ןֶעסֶע רחיא טעו ;ולכאת = ןעגניירּב לָעװ ךיא ןּוא .הכ בבי יתאָבֲהְו הכ 2 תח 6 ה

 --- ל יד * | דע : ,('ןָעהְעה ערֶעייַא םכיתמב תא | ץרַאֿפ עכַאר טמהענ סָאװ תיִרְּב םקנ תמקנ
 ,רָעדליּבנוז ַערֶעייֵא םכינמח תֶא | ,טרעטש ערֶעייֵא ןיא םכיִרֲע לא | -- י-:-:  ןַעלמַאורעֿפ ןעטכינרעֿפ לעוו ךיא ןּוא יתרכהו | ךייא טָעוו רהיֵא ןּוא םתפסאנו

 ,ךייַא ןעשיווצ םככותב ןעכייל ערֶעייַא  טסעּפ א - - ןענעל לעוו ךיא ןיא םכירגפ תֶא יתתנו = 5 לָעװ ךיא רֶעּכַא = רָבָד יתְמְלשְו

 : בוא דַיַּבםֶּתַּתנ
 םֶכָל יִרְבְׁשִּב .ונ
 םֶחְל הֵּטַמ

 ןעּבעגֶענּבָא טָעוװ רהיֵא ןּוא
 .דנייפ ןוֿפ דנַאה יד ןיא ןֶערעוו
 ןעכערּבּוצ לָעוו ךיא ןֶעו .וכ

 ךייַא ייב

 ,עציטש:םיֹורּב יד

 רַעּבייװ ןהָעצ ןֶעלֶעװ ןַאד  םישנ רשע ּופֵאְו
 טיורּב רֶעייֵא םֶכָמחַ ןעקַאּב \

 ,ןֶעווייִא ןייא ןיא דָחֶא רּוגַתְּב
 ןעּבעגקירוצ ןֶעלעוװ יז ןּוא סמ וביִשַהו

 םיורכ רֶעייַא
 ,טכיווָעג א טימ לקָשמּב

 סֶע עו רחיא ןוא ֶּתְלַכֲַ
 םָאז םינ טָעװ רהיא ןוא :ועבשת אלו
 - .ןֶערֶעו ןפ : * :

| 
| 

 ערֶעייֵא ןופ ןעבוול יד ףיֹוא כלל ירנּפ לַע
 ךייַא טעו עְלעעז ןיימ ןוא| עי מעג ישפנ הָלֲעְנו

 .ןֶעטכַארעֿפ |;םֶכְתֶא
 ןעכַאמ לָעוװ ךיא ןּוא .אל | תֶא יתתנו .אל

 טרָעטש ערֶעייַא םכירע
 ,עטסיוו א (רַאֿפ 7" הֵּבְרִח
 ןעטסיװרַעֿפ לָעװ ךיִא ןוא יתומשהו

 םֶכיִׁשְּדִקִמ תֶא
 יִרְּב ַחיִרָא אלו

 !; םֶכֲחֹחיִנ

 ,רעמיהטנילייה ערֶעייַא

 טָעוו קרָעווכיור רֶעייַא ןּוא
 .(3 םהָענֲעגנָא ןייז טינ רימ

 .ןעצמעג יד טרָאד ןֶענעיד ּוצ רֶעטרֶע עכיוח 6
 .ךּורעג ןעמהָענעגנָא רֶעייֵא ןעקעמש טינ לָעוו ךיא ('
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 | ןעטסיװרָעֿפ לָעו ךיִא ןּוא בל ינא יתמש'הו .בל

 ץְרָאָה תֶא
 היֶלע וממש

 | ,דנַאל סָאד

 ןעלֶעװ םהיא ןעגַעװ ןּוא
 ןרעדנ ואוו ךיז

 ,רנייפ ערֶעייֵא םכיביא

 .ןיראד ןעניואוו עכלַעו : הב םיבשיה

 | ךייַא רֶעּבֶא .גל םֶבְתְֶו .גל
 ןעמײרּפשוצ ךיִא לָעוו סיוגב הָרזֲא
 55 שוב

 .דימלתהו הרומה תרות

 םהיִביא תֹצרֲאְּב

 ןלפנו !
 :+: /,רֲעקלָעֿפ יד ןעשיווצ

 ,יתקחב ,ארקיו .וכ

 -ןעגניירבניירַא ךיִא לע
 (1סינרע !מיצ ַא

 ןעצרַאה רֶעייז ןיִא

 ךרמ יתאבהו |
 םָבָבְלְב

 ערעייז ןופ רעדנָעל יד ןיא
 , דנייפ

 ןענָאי טָעװ יז ןוא םתא ףדרו

 ֶּדִנ הָלֲע לוק
 ברח תפנמ ּוסֵנו

 ַא ןוֿפ ןעשיור סָאד
 , טַאלּב ןָעטהייוורעפ

 יוו ןַעֿפיױל וָעלֲעו ייז ןוא
 ,ררָעווש ַא ןוֿפ טפיול ןעמ

 ןעלַאֿפ ןֶעלֶעו יז ןוא
 .םינ טנָאי רָענייִק להַאווּבָא : ףרר ןיאו (' ןעהעיצסיורַא לעוו ךיא ןוא םכיִרֲחַא יִתקיִרַהְ

 \ ר ךָאנ

 ןעלֶעװ יז וא .ול ולשכו .ּול , דרָעװש א ברח
 ןערֶעװו טלעכיורטשעג יי אס
 ןרעדנא םָעֹד ךרּוד רֶענייֵא ויחאב שיא | ןָערֶעוו טָעוו דנַאל רֶעייֵא ןוא םכצרא התיהו

 דרֲעװש ַא רָאֿפ יוו ברח ינפמכ ,טסיוו | הממש

 יִא רֶענָאי ןייק להָאוובָא ןיא ףדרו .ןֶעלֶעװ טדעמש ערעייא ןוא | | = חח סכירעו

 ָאמינ סו  .עטסיװ ַא ןֶערֶעוו | +: ה רח
 ענעק טינ טָעוו רהיִא ןּוא םֶכָל היהת אלו == | הב

 (" ןהָעטשייּב | המוקת דרֶע יד טָעװ ןַאד ,דל ץראה הצרּתזא .רל
 4 | . (מָאג) ןֶע עגידעירֿפֲעּב שן וע > ;י צי

 ,ןַערהָאי ?עהור ץרהיא (רַאֿפ) היתתּבש תא
 + ןפ יי שי

 המשה ימי לכ טעוו יז סָאװ
 טסיוו ןייז 2

 (ןייז טָעוו) רהיא ןּוא םתאו

 = לת םכיביא ץראב

 ,ןֶעהּור דרֶע יד טַעוו ןַאד ןיראה תבשת זא

 ןעגידעירֿפעּב םָעװ יז = תצרהו

 : היִתְתְּבִש תֶא
 המשחה ימי לָּב .הל

 ,טייצ יד רָאנ

 ,דנייפ ערֶעייַא ןופ דנַאל םיִא

 ןּוא

 .ןערהָאי:עץהּור ערהיא (רַאֿפ)

 רהיִא ןוֿפ טייצ יד רָאנ ,הל
 ןייז טסווו 0
 ןעהּור יז טָעוו תבשת

* :2 

 טינ טָאה יז סָאװ ,סָאד| אל רָׁשֲא תא
 טהּורֲעג | התבש

 ,ןֶערהָאייעהור ָערֶעייֵא ןיא  םֶכיֵתֹתְּבְַּב
 טניואווענ טָאה רהיא ןָעוװ :ָהיֶלָע םֶכְּתְבִׂשַּב

 .רהיִא ףיֹוא
 ןֶענַעז סָאװ יד ןוא ,ול םֶכְּב םיִראשנַהְ .ול

 ,ךייא ןוֿפ ןעבעילבעגרְעביִא = *

 .ןֶע עגירעלסיֹוא 6

 .דנייפ ערֶעייֵ רָאֿפ ;םכיֵביֹא ָנְפִל

 םֶּתְדַבאַו .חל

 = וב

 ֶכְתֶא הלא
 כי ץֶרָ
 בב םיִָאְׁשִּנַהו .טל

 טָעוו רהיא ןּוא ,חל
 ןֶערֶעוו ןֶערָאלרָעֿפ

 רעקלָעֿפ יד ןעשיווצ

 ןערהעצרַעֿפ טָעוװ ךייַא ןּוא

 .דנייפ ַערֶעייֵא ןוֿפ דנַאל סָאד

 ?רֶעֹּביִא יד ןּוא ,טל
 ךייַא ןוֿפ ענֶעּבעילּבֲעג <

 (= ןעצלָאמשּוצ ןֶעלעוו
 דניז - רַאֿפ ןֶערֶעוו

 ָערֶעייֵא ןופ רעדנעל יד ןיא
 ,דנײֿפ

 ןופ דניז יד רַאֿפ ךיֹוא ןּוא
 ןרעטלע ַערֶעייז

 ייז ןעלעוו ,ןעמַאזוצ יז טימ :ּוּקמִי םתא
 .ןֶערֶעוו ןעצלָאמשּוצ ₪. אב
 (+ ןהעטשעג ייז ןֶעלָעו ןאד .מ | | תא ֹודֵוְתִהְו .מ

 דנו רעו !םנוע
 טינ םָעוו רהיא (* .םייהגויפ ,םייקבייוו ַא (1

 טעטכינרעֿפ ,ןעגנַאגוצ (* .דנַאטשַעּב ןייק ןַעּבָאה

 .ןָעְנָעְקרָע ,ןייז הדומ 65 .ןערֶעװ

 םנֹוֲעַּב קמ
 םכיביא תצרֲאַּב
 םֶתבָא תנועּב ףֵאְ



 .דימלתהו הרומה תרות

| 

| 
 יתקח תֶאְו <

 ,יתקחב ,ארקיו

 וסאמ יטפשמב
 ןצ ₪

 על
 תאז םַג ףא] .דמ

 ֶתֹוהִּב
 םֶהיֵבְיא ץֶראְּב |

 ערֶעייֵז ןוֿפ דניז יד ןּוא םתבא ןוע תאו

 ,ןרֶעמלע : וי = -
 * ,שלַאֿפ רֶעייז ןיִא םֶלֶעַמְּב

 טשלָעֿפעג ןָעְּבָאה יז סָאװ יב ולעמ רשא
 ,רימ ןעגענ | 4 ;ד 3 =

 ,סָאד ךיוא ןּוא ףאָו

 רימ טימ ; < ןעגנַאנַעּב ךיז ןענעז יי סאו  יִּמִעּוכְלָח רֶׁשֲא

 . גיטסנָעּפשרָעדיוו :ירקב

 ךיז לָעוװ ךיִא ךיוא .אמ | ףלא ִנֲא 5 ףא .אמ
 ייז םימ ןהָעגַעּב ' םמ

 < ,רעדיוװּוצ ד" ירקּב
 ןעגנירּב ײז לָעװ ךיא וא | םתא יתאבהו

 ביי ןֶרָאְ
 ענָכי זַא וא

 לרעה םֶבָבל
 :םָנֹוֲע תֶא וצי זַאו

 יתְרַכְזְו .במ

 ערֶעייז ןוֿפ דנַאל סָאד ןיִא
 ,דנויפ \
 טָעוװ ןַאד טכייליפ

 ןֶערֶעוו גינעטרעטנוא
 (!סענעטינשעּבנוא רֶעייז

 ץרַאה = |
 ?עירֿפֲעּב ייז ןֶעלֶעו ןאד ןּוא

 דניז ַערֲעייז ראפ ןעגיד
 ןעקנ ץדעג לָעװ ךיא ןּוא ,במ

 בקעי טימ דנוּב ןיימ בוקע יתירב תא

 ֹי י א

 = קחצי טימ דנוּב ןיימ ךיוא ןּוא | ְתיִרְּב תֶא ףאְ
 טימ דנוּב ןיימ ךיֹוא ןוא) = 'ִתיִרְּב תֶא ףאו

 םהרבַא [. םהרבא
 ןעקנעדעג ךיא לע | רזא |

 ךיִא לָעוו דנַאל סָאד ןּוא ; רֹּכְֶא ץיִראַהו
 .ןעקנערעג

 דנאל סָאד ןּוא .גמ - ץראהו .גמ

 םהמ בזעת

 ןעגירעירֿפעּב טָעװ יז ןוא | תֶא ץיִרתְו
 , ןֶערהָאי:עהּור ערהיֵא | הי תְֹּבַׁש

 טסיװ ןיז טעו יז ןָעֹו םהמ הֵּמִׁשְהַּב
 ,ייז ןוֿפ

 ןעגידעירֿפעּב ןעלֶעװ ייז ןּוא םנֹוֲע תֶא ּוצרִי םֶהָו
 ,דנוז רעיײז רַאֿפ

 לייוו (רּונ זיִא סָאד) ןעיבו ךעי

 .ןעטּפָאטשרַעֿפ (+

 יז ןוֿפ ןֶערֶעוו ןעזָאלרַעֿפטַעװ

 םיִּתְסַאְמ אל
 םיִּתְלַעְנ אלו
 םֶתֹּלַכְל !

 דנוּב ןיימ ןָערָעטשוצ ּוצ םּתִא יִתיִרְּב פה

 הוחי ינא יכ

 : םהיחלא

 הל יְִּרכו .המ |
 סינשאר תיִרְּ

 .וכ

 טַעטכַארָעֿפ ןַעּבַאה יז
 ,ןעטכַער עניימ

 = ןעצעועג עניימ ןוא

 טל רֶעייז טָאה
 . ןַעֿפרָאװרעֿפ

 ,ןַאד ךיוא ךָאד .דמ

 ןֶעווֲעג מע רי ןֶעוו

 ,דניופ ַערֶעייֵז ןופ רנַאל םיא

 טינ יז ְךיִא ּבָאה
 טעטכַארעֿפ

 טינ יז ּבָאה ְךיִא ןּוא
 , ןעֿפרָאװרָעֿפ

 , ןעמכינרעֿפ ּוצ ייז

 ,ײז טימ

 .מָאג רֶעייַא טָאג ןיב ךיִא ןֶעד

 יז לעוו ךיא ןּוא .המ
 ןענהָאמרעד

 ,ַעטשרֶע יד ןוֿפ רנוב םעד

 בָאה ךיא עכלעוו םתא יתאצוה רשא

 םירצמ ץראמ

 םיוגה יִניֵעְל

 - תויהל

 טרהיֿפעגסיֹורַא \
 םירצמ דנַאל םָעד ןוֿפ

 יד ןופ ןֶעגיֹוא יד רָאֿפ

 ,רַעקלָעֿפ
 ;םָאנ א יז רַאֿפ ןייז וצ םּוא מ םיה

 - יא
 םיקחה הָלֶא .ומ

 םיִָפְשִּמַהו |
 תרותחו

 החי תנ ֶׁשֲא
 = ב
 לֵארְׂשִי יֵנְּב ןיִבּ
 יַצְס רַהְּב
 : השמ רַב

 .טָאנ ןיב ךיא

 ןעצעזעג יד ןענָע עזיד - ב

 ןעמכער יד ןּוא

 ,ןערהֲעל יד ןּוא

 .ןעּבעגעג טָאה טָאג סָאװ

 םהיֵא ןעשיווצ

 לָארשי רעדניק יד ןעשיווצ ןּוא

 יניס גרַאּב ן'פיוא

 . ץהשמ ךרּוד
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 ,ןכ .יעיבר
 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישש

 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןּוא .א| הָוהְי רֵּבַדְ יא
 ןץהשמ ּוצ /!השמ לא =

 :יא  ;רֹמאֵּל

 דַער .ב רֵּבַּד .נ

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ לֵאָרְׂשִי נב לא |

 םֶהְלַא ָּתְרַמֲאְ

 רֶָנ אָלְִיִ ׁשיִא
 תֹׂשַפנ ְךְֶֶעַּב

 :ןַעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןוא

 :סיֹוא טעו שנעמ א ןֵעוו
 גָאזוצ ןרָעדנּוזָעב א ןטבטרפש
 ןופ (1 גנּוצטַאשּבָא ןיִא

 (ןֶעּבעגּוצּבָא) ןָענָאזרעּפ
 :טָאג רַאֿפ : הָוהיִל

 גנוצטַאשּבָא ןייד ןייז לָאז ג | = ףּכרע היהו .ג

 ןָאזרַעּפסנַאמ ַא ןוֿפ רכּוה

 ,טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוֿפ הנש םירשע ןּבמ

 הש יש ןבדע
 ְּרֶע הָיָה
 כ לש יש
 :שָרַָה שב
 אוה הָבְקַנ םִאְו .ד
 ךֵּכְרֶע הָיָה

 :לקש םישלש

 .ה -  םאו ה

 טלַא רהָאי ףניֿפ ןוֿפ םינש שמח ןבמ

 םיִרְׁשָע ןֵּ דע
 הנש

 גנוצטַאשבָא ןייד ןייז לָאז רכז ךָּכרש הָיָה
 ןָאורעּפסנַאמ א רַאֿפ

 םילקש גיצנַאװצ םיִלְש םיִרְׂשֶע

 הָבְּנל

 : םילקש תֶרֶׂשֲע

 ,טלַא רהָאי גיצכַעז זיב

 גנּוצמַאשּכָא ןייד ןייז לָאז

 רֶעּבליז לקש גיצֿפוֿפ

 .לקש ןעגילייה ןיִא

 זיִא סָאד ּביֹוא ןוא ,ד
 ,רָעמיצנָעיֹורֿפ א

 גנּוצטַאשּבָא ןייד ןייז לָאז

 .לקש גיסיירד

 ּביֹוא ןּוא

 ,טלַא רהַאי גיצנַאװצ יב

 רֶעמיצנֲעיורֿפ א רַאֿפ ןּוא

 .םילקש ןהָעצ

 ַא סָאװמֶע ןופ הטרעוו םָעד ןעצטַאשּבָא 1
 .שדקה ראפ ךַאז

 .דימלתהו הרומה תרות

 הָלְעַמְו

 ןקכה יִנְפִל

 .זכ ,יתקחב ,ארקיו

 ו דפ הא = טלַאטַאנָאמַא ןופביואןּוא ו שרח ןֵּבִמ םאו -ו

 ,טלַא רהָאי ףניפ ויּב םינש שמח ןֵּב דעו

 = גנּוצטַאשּבָא 0 יד ןייז לָאז רכזה ךכרע הָיִחְו
 ןָאזרַעּפסנַאמ ַא רַאֿפ | דת עוד ן הלר צב

 רֶעּבליז לקש יב

 ןייד זיא .יֹורֿפ א ראפ ןּוא
 גנּוצמַאשבָא

 .רָעבליז לקש ײרה| היל יי | בל =
 | ' ףֶסֶּכ

 ּביֹוא ןוא .ז םאו .ז

 טלַא ראי גיִצכז ןוֿפ חַנָׁש םישש ןֵּבִמ

 :רָעכַעה ןּוא

 רָב א
 רע הי
 לסש רשע השמח

 הֵבָק לגל

 יל הָרָש
 אּוה ךמ םִאְו .ח

 ןָאורעּפסנַאמ א ּביֹוא

 גנוצטַאשבָא ןייד ןייז לָאז

 לקש ןהָעצֿפוֿפ

 רעמיצנָעיורפ א. רַאֿפ ןּוא

 .םילקש ןהָעצ

 זיא רֶע ּביֹוא ןּוא ,ח
 רֶעמירָא

 ,(:גנוצטַאשכָא ןייד ןוֿפ ְךּכרעַמ

 על קא םהיִא ןַעמ לָאז ודימעהו
 | עא ;

 ,רעטסעירּפ םָעד רָאֿפ

 לָאז רֶעטסעירּפ רעד ןּוא
 ;ןַעצטַאשכָא םֶהיֵא

 ךָאנ טָאמ םָעד ךָאנ
 ןקכה ותא ְךיִרעָהו
 יפ לע
 ןעכיירגרעד טָעוו סָאװ גישת רשא

 םָעד ןוֿפ ןעגעמרָעֿפ םָאד רדנה די

 רֶעגָאזוצ ײ -) ח

 םהיא רעטסעירּפ רֶעד לָאז : ןהכה ונכירעי
 .ןָעצְטַאשבָא טרה א ו
 זיא סָאד ביוא ןּוא .ט המהב םאו .ט
 ,היפ א ו

 טגניירב ןעמ ןֶעכלָעװ ןופ הנממ ובירקירשא

 א = הותיל ןֵּבְרִק
 .ןֶעלהָאצֶעּב וצ לעיפ יֹוזַא טינ טגָאמרָעֿפ רֶע ןעוו (+



 תרות

 םָלא ועפמ ןתי רֶׁשֲא לכ |
 עג \ .ופרעד \

 וש | ' ,טָאג רא החיל

 .גילייה ןייז לָאז : שרק הָיהִי

 ןעטייבסווא טינ סע לָאז רֶע .י ונפילחי אל .י
 . 9 . ןא י ן-

 טינ סע לָאז רֶע וא | ֹותֹא רימי אלו
 ןעמייברעּביא 2%
 | \: סעטכעלש ףיוא סע ערב בוט

 ;טכעלש רֶע 22 אה ,םעטוגףיואסעטכעלש רַעדָא בוטב ער וא
 םָעוו רֶע ּביֹוא ןּוא

 ןעמייברעּביא
 ריִמי רמה םִאְו

| : 5 > 
 תמהבב המחב ,היֿפ א ףיֹוא

 כ 55 : 5 = יי :

 :ןייז יֹוזַא לָאז היִחְ
 - די

 היפ א

 ' טייפ ף .
 ענעטיּפעגרעּביא ןייז ןוא סָאד ה ה ותרומתו אוה

 .גילייה ןייז לָאז ':ׁשֶרק

 ביֹוא ןוא .אי סאו .אי

1 
 בש של ,היפ סעניירנוא'נא סָאוופְע האמט המחב לכ

 יז | בילי אל רֶׁשֲא
 טינ ןָאק ןעמ ןעבלעװ ןיֿפ : ל דע

 = , ןעגניירב הממ
 99 רַאפ הש0768 | ו טאג רַאֿפ רַעֿפפָא ןייק הָוהיל ןברק

 ןעלעטשקעװַא רֶע לָאז רימעהו

 בו  כ היפ סָאד המחבה תא

 לָאז רעטסעירפ רעד ןוא
 ,ןעצטַאשבָא םִע התא

 2 ו : ;טכַעלש ייס ןוא םּוג ייס ער ןיבו בוט ןיּב

 ןוֿפ גנוצטַאשבָא רעד ךָאנ ןהכה ףכרעכ
 ,רעטסעירפ םַעד - יג

 ןייז סע לָאז יֹוזַא : היהי ןֵּכ

 סע טָעוו רֶע ביוא ןּוא ,גי הָּנלֲאְניל לאַגםִאְו ₪
 ,ןעזעלסיוא |

 לט פני א ןעגקלוצ רֶע לא | ותשימח ףסיו
 ןּופרעד == }ר
 ;:ּוצמַאשּכָא ןייד ּוצ יִרבְרְע לע
 4 ןֶעװ ןוא די | שדקי יּכ שיאו די

 |ֹותיֵּב תא

 .דימלתהו .הרומו

 א ןוֿפ ןעמאז םירעש רמח עד
 . . : *>) טי

 97 .זכ ,יתקחב ,ארקיו

 ,טָאג רַאֿפ םוטגילייה סלַא הוהיל שרק

 רעטסעירפ רעד סע לֶא  ןהּכה וכירע ה
 ,ןעצמַאשבא

 ,טכעלש ייס ןּוא טּוג ויס ער ןיִבּו בוט ןיב

 ותא דר רֶׁשֲאַּכ
 רעמסעירּפ רעד יװ | אב

 ד
 : | 4 +5 .ןעביילב םִע טָעְוו יֹוזַא :םוקי ןּכ

 םָאװ ,רָעד ביוא ןּוא .וט שידקמה האו .וט
 ,םגילייה | 1-7 /

 ,ויֹוה ןייז ןעעלסיוא טעו = ֹותיֵּב תא לֵאְני

 ףסת

 ב תָׁשימה
 בש

 ןעגעלוצ רֶע ל

 ;ייד ןּוֿפ לָעטֿפ
 גנוצמַא שבא; רע בלי

 ,(:וצרעד

 . םהיא רַאֿפ ןייז םָעוו סֶע ןּוא

 גיפ סָאד

 ילז)

 ויל
 :ןל היחו
; 2 

 .ישימח

 .(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבש

 ןופ בי וא וא ופ(  הדשמ םאו .וט
 ,םּהיענייא ןייז זיא םִא י/ ותָזחַא

ל שיא שידקי
 ןעגילייה רענייא טעו החי

 אז ףכרע היהו גנועמַאשּבָא ןייד ןייז לָאז
 ר עא  לצנ

 :ךָאנ ןַעמַאז ענייז ךָאנ וערז יפל
 \ ו 2 יא 5:

 לקש םיִׁשִמַחַּב
 :ףסכ

 םָעד ןוֿפ םיוא .וי לביח תנשמ םא .זי

 ָדָׂש שיק
 ,םּוקָי ּךֶכְרֶעּכ

 .רעבליז לקש גיצֿפוֿפ רַאֿפ

 ,רלָעֿפ ןייז ןעגילייה רע טִע

 ןייד יו ןעביילב /

 .זיא (? גנוצטַאשּבָא ו
 לבוי ץבָאנ ביוא ןוא .חי לֵבֹיֲה רחַא םִאְו .חי
 והדש ש שידקי

 ןכַה ול בש
 ףֶסֶּכַה תֶא

 לא ₪ ןעגילייה רֶע טעו

 רעב םהיא לָאז

 דלֲעג סָאד

 .לקש 80 (? .םהיא ףיֹוא (1
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 םיִנֵׁשַה יִפ לע
 תורתונה

 לֵבֹּיַח תנש דַע

 :ךכרעמ ער

 לאני לאָג םִאְו

 | הדָּׂשַה תֶא

 ותא שי

 .םי

 קמח

= 
 רָע קְּיִׁשְמַ

 :ול םקְו

 לֵאָגי אל ם

 הרשה תא

 רַכֵמ םִאְו

 הָדָשַה תֶא
 .רֶחא ׁשיִאְל

 :רוע לֵאָגי אל

 הדשה היהו .אכ

 לביב ותאָצב

 .דימלתהו הרומה תרות

 רהָאי לבו םָעד זיב

 י עי ;גֹּבָא לָאז םִע ןּוא
 . נוצטַאשבָא ןייד ןוֿפ ןערעוו
 ןעועלסיוא םָעוו םִע ביוא .טי

 דלעפ סָאד

 ,סָע טגילייה סָאװ ,רעד

 ןעגעלוצ רֶע לָאז

 ןייד ןּוֿפ לעמפניפ סָאד 8ֿ:יֿפ
 . גנוצמַאש> רעבי

 וצרעד
= 

 ןֶעּביילב לָא

 .םהיא רַאֿפ |
 טַעוו רֶע ביוא רָעֹּבֶא כ

 ןעזעלסיֹוא טיִנ \
 ,דלעֿפ סָאד

 ָאז סֶע ןּוא

 טָאה ןַעמ ּביֹוא רֶעדָא
 (?טֿפױקרָעֿפ

 דלָעֿפ םָאד

 ,ןאמ רָעדנַא'נַא וצ

 טינ רהָעמ ןיוש םִע ןָאק
 .ןַערֶעוו טזעלעגסיֹוא

 ,רלֲעֿפ םָאד ןייז לָאז ןַאד .אנ

 , ןהָעגסיֹורַא טָעוװו סֶע עו
 ,לבֹוי םיִא (יירפ)

 ,טָאג רַאֿפ גילייה הֹוהיִל שרק
₪ - | 

 ןוֿפ דלֲעֿפ סָאד װ םרחה הדשכ
 ;(* גנּונַאּברַעֿפ רוה ראה
 לָאז רעטסעירּפ םָעד ראפ הָיהְּת ןֵהַּכַל

 .םּוהטְנֲענייַא ןייז ז סלֶא ןייז םָע !!;ֹותזְחַא

 יש ש

 ביוא ןּוא ,בנ םאו .בכ

 ,דלֲעֿפ סעטֿפיֹוקעג ןייז ותנקמ הש תא
 שי *

 טינ ויִא סָאװ אל רו שא

 רעד (- .ןָעְרָעוו טנֲעכֶערֶעגּבָא ,טרעדנימעג ('
 ףיוא סָאװ ,םָענעטלָאשרָעֿפ (* .שרקה ןוֿפ יאבנ
 .םרח א טנעיל עד

 ,יתקחב ,ארקיו

 ותזחַא הֶדֹׂשְמ

 הויל שידקו

 גג ןקכה ול בֵׁשְחְו .גכ

 ָךכְרְעְה תַמְכִמ תֶא

 לָביַה תַנְׁש דַע

 רעה תֶא ןתנו

 אּוהה םֹויַּב

 !הָוהיַל ׁשֶרֹק |

 לֵבֹוּיַה תַנׁשִּב .רכ
 ב כושי

 ל דשָא
 ;ןיִרָאה תַּזְחַא
 ךּכְרָע לָכְו .הכ
 היה
 שרקה לֶקֶשְּב
 הֶרֶג ם םיִרְׂשֶע

 לָקַַּה הָיְהי
 רוכב ךא .וכ

 הל רע
 מָה

 .וב

 זיִא סָאװ דלָעֿפ םָעֹד ןופ
 ,םּוהטנֲעגייַא ןייז

 ןעגילייה שנעמ א טעו
 .מָאג ראפ

 רעטסעירפ רעד לָאז ןַאד
 ןֶענעבַערַעּב םהיא =

 .גנּוצטַאשּבָא ןייד ןופ להָאצ יד

 ,רהָאיײלבֹוי םָעד זיב

 ןייז ןֶעּבֶעג לָאז רע ןּוא
 גנוצטַאשבָא

 גָאט ןַעּבלֶעו םָעד ןי

 .טָאנ רַאֿפ םוהטגילייה בלא

 רהָאי:לבֹוי םיא .דכ

 ?קירּוצ דלֲעֿפ סָאד לא
 ןעמּוקנָא

 רֶע ןַעמָעוו ןופ םָעד ּוצ
 ,טֿפױקעג םָע טָאה

 טרֶעהֲעג סַע ןעבלַעוו ּוצ

 רֶענֶעי ןופ םּוהטנָעגייִא סָאד
 .דרָע

 גנוצמַאשבָא
 ענייד

 עדעי ןּוא .הב

 ןייז לָאז

 ןוֿפ לקש םִע ;ד טיול
 , םוהטגילייה

 הרנ גיצנאווצ

 .לקש רָעד ןייז לָאז

 ,רֶענֶערָאּבעגמשרַע נַא רּונ .ונ

 ?טשרֶע סלַא טרעה
 ,טָאג ּוצ רֶענֶערָאּבע

 ,היפ ןופ

 ַעג סָאװ

 טינ רענייק סָע לָאז| שא שיִּדְקִי אל { יא גט שרי א
 ! ותא

8 

 הש םִא רוש םא
 ;אּוה הָוהיַל

 םאו .זכ

 הֶאְמְטַה הָמְָּבּ
 רב חַרפ

 , ןעגילייה

 ,םַאל א ייס ,סּכָא'נַא ייס
 , ד

 .טָאג ּוצ טרָעהְעג סָאד

 עו רֶע) ביוא רָעּבָא .ּוכ
 (ןענילייה

 ,היֿפ םָעניירנוא םָעד ןוֿפ

 טיול ןַעֿפױקסיוא רֶע לָאז
 ,ויִא גנוצטאשבָא ןייד יוו



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעגעלּוצ לָאז רֶע
 ;וצרעד לעטֿפניֿפ ַא

 טינ טעו סֶע ּביֹוא ןּוא

 יא ןילָעֹותְׁשִמֲח ףי
 ; לאָני אל םאו
 ,ןָשרָעוו לע נסיֹוא ידי 1
 ןֶערֶעוו טֿפיֹוקרַעֿפ םִע לָאז : רכרעב רכמנו
 .ןיִא גנּוצטַאשּבָא ןיידיוו םיול ₪ 97 בדו

 םֶרח לַּכ ָךֵא .חנ סֶערֶעי רָעֹּבֶא ,חכ
 ,עטנַאּברעֿפ לא +

 - שיא םרחי רשא

 ןענַאּברַעֿפ טָעוו רֶענייֵא סָאװ

 ,טָאנ ראפ הוהיל

 טרעהעג סָאװ ,סָעלַא ןוֿפ ול רשא לָּבִמ
 ,םהוא וצ

 הָמֲהְבּו םֶרָאְמ ,היפ רֶעדָא ןעשנַעמ ןופ
 ותזחא הָדָׂשִמּ
 .רֵבַּמִי אל
 לאָּגי אלו

 סר לּ

 זיִא סָאװ ,דלָעּפ א ןופ רֶעדֶא
 ,םּוהמנֲענייַא ןייז

 ןערעוו טֿפױקרַעֿפ טיג סֶע לָאז

 טועלעגסיוא טינ לָאז סֶע ןּוא
 ;ןערֶעװ

 ' ץטנַאּברַעֿפ םַעדָעי

 גילײהצנַאג זיִא אוה םישדק שרק

 .טָאג רַאֿפ ; הָוהיַק

 .יעיבש |

 ,עטנַאּברעֿפ םָערָעי .טכ םרח לכ .טכ

 ןערעו טנַאּברַעֿפ טעו סָאװ םרחי רשא

 ,ןעשנעמ ןוֿפ םֶדָאָה מ
 - ,ןערָעװ טֿפיוקעגסיױואטינ לָאז הדפו אל

 .ןֶערֶעװ םיוטָעג לָאז סֶע ; תַמּוי תומ

 ןוֿפ עטנחעצ סָעדְעי ןוא .ל יראָהרׂשַעַמלִכול
 ,דנַאל ו

 - ,ןעמַאקררַע יד ןּוֿפ ןיראה ערזמ

 ,טכּורֿפ:םיֹוּב ןוֿפ ץֵעַה ירפמ

 ,טָאג ראפ םִע ויִא אּוה הֹוהיַל

 טָאג רַאֿפ גילויה :הוהיל שרק

 רקבי אל .גל |

 ערל בוט ןיִּב |

 ותרומתו אּוה |

 שרק הֶיְהִי !

 תוצמה הֶּלִא .דל |

 99 .זכ ,יתקחב ,ארקיו

 טעוו רֶענייֵא ּביֹוא ןּוא . אל | לֵאְנִי לֹא םִאְו .אל
 ןעזע עזעלסיוא ןעלעװו | שיא

 ,ןעטנהעצ

 לעמפניפ ₪ ןעגעלוצ רֶע לָאז :וילע ףסי ותישמח
 .וצרעה תת רודה

 ןייז ןוֿפ ורשעממ

 .ריטפמ

 וא בל  רֵׂשֲעַמ לָכו .בל

 או רק
 רבעי רֶׁשֲא לכ

 בשה תַחּק
 יִרישַעֲ
 :הוהיל שרק חיה

 ,ףָאש ןּוא רעדניר ןופ

 ךרוד טהָעג סָאװ ,םעלא

 ,טור רעד רֶעטנּוא

 עמנהעצ סָאד

 .םָאנ רַאֿפ גילייה ןייז לָאז

 ןעכוזרעטנוא םינ לָאז רָע גל

 ,טבעלש ןּוא טּוג ןעשיווצ

 םינ סֶע לָאז רָע ןּוא ונרימי אלו
 ,ןעטייּברעּביא

 סע טעו רֶע ּביֹוא ןוא וּגְריִמִי רמה םִאְו
 :ןייז .יוזא לָאז היה ןעטייּברעּביא יו חצ רב

 ענעטיּבעגרעביא ןייז ןּוא סָאד

 ,גילייח ןייז לָאז

 טזעלַענסיֹוא טינ לָאז סע ;לֵאָגי אל
 .ןערֶעוו

 ןעמָאּבעג יד ןֶענעז עזיד .דל

 | הוהי הָוצ רשא
 \ השמ תא

 לֶאְרשי ינּב לֶא
 , יִניִס רַהַּב

 ןַעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג בלע
 ץהשמ

 לָארשי רעדניק יד ראפ

 .יניס גרַאּב םָער ףיוא

 .די ,וי ,ומ והימרי :הרטפה

 .ק ז ח
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 ,ןילבור ,מ .מ

 .דימלתהו הרומה תרות

 שמוח
 ,םעלו דומל יתבל

 לקהל םירוטה תטשב הכורע ,המושפו הלק ןושלב תרבדמה הפשב המוגרתו הרותה
 ,רוצקו יונש לכ ילב ,םיראבמה יבומ פ'ע תראבמו םילודגלו םינמקל הדומל תא

 .ובדמב רפס

 שמוח
 ןעדעי ראפ ןוא ,ןעלוש ןּוא םירדח ןיא ןעטכיררעטנוא םּוצ שידוי ףיוא טצעזרעּביא
 .םעטסיס:ןעיניל סאד ךרוד טרעטכיילרעפ ,ןענרעלרע שמוח םעד ליוו סאוו ,םענלעצנייא

 7 רב --

 א =
 -- אש \

. - 

: 2 - 
 , א ר 7 6

 6( \ ירו 7-9 :
 - א 3 ו

 .- | טאל ,

1 \ 2 
 3 , ן /

/ 4' 7 

/ - 
\ : - 

 ו" . :

 : / זא ר 0 ש- ,א*

 2 א" א אאה .אגיר

 .סעטַאלּפ טסנרע לש סםופרבו תואצוהב

 ,ט"סרת





 הָוהְי רֵּבַדְַו .א
 השמ לא |

 נס רּבְְמְּ
 דעו לָהּ
 חב
 יִנָשַה שחל
 תיִנָׁשַה הֵנֵׁשַּב
 םֶתאֵצְל
 םירצִמ ץֶרָאמ
 | :רמאל

 שאר תא ואש .ב

 ֵאָרׂשִינּב תַדֲעלַּ
 .םָתֹפְׁשִמְל
 םָֹבֲא תב
 תֹומָׁש רַפְִמְּב
 ר לכ

 תל

 הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןּבִמ :

 הל
 אָבָצ אָצִי לּכ
 לֵאָרְׂשיִ
 םתא ּודְקּפִת
 תובע

 .להָאצצּפָאק יד (? ..צ (
 .רעמילימ ןיִא ןענעיד

 ,רָּבְדַּטַּב רֶפֵס
 זייל: 7 ידי טי

 ,א

 טרֶערֶע ₪ טָאה טָאג ןּוא .א

 ץהשמ ּוצ

 ,יניס עטסיװ רעד ןיא

 ,טלעצסטֿפיטש םיִא

 (גָאמ) ןַעטשרע ןיא
 ,טַאנָאמ ןעמייווצ ןּוֿפ

 רהָאי ןעמייווצ םָעד ןיא

 = ןהָעגסיֹורַא רָעייז (1 ןוֿפ

 םירצמ דנַאל ןּוֿפ

 ;יֹוזַא

 (?להָאצ יד ףיֹוא טמהָענ ב

 עדניימָעג רֶעצנַאג רעד ןוֿפ א
 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ,ךָאנ ןעילימַא5 ַערֶעייז ךָאנ

 ערֶעייז ןוֿפ זיֹוה םָעד ךָאנ
 ,דָאנ ןַערעטלֶע

 ןעמַענ יד ןופ להָאצ יד ךרּוד

 ןָאזרעּפסנַאמ ןֶעדֶעי ןופ

 .ךָאנ ּפעק ערעיז ךָאנ

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוֿפ .ג

 ,רֶעכַעה ןּוא

 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רֶעדֲעי
 (?טֿפַאשרָעה ןיא |
 ,לָארשי ןיא

 ןעלהָעצ ייז רהיא טלָאז

 ,ךָאנ ןעטֿפַאשרַעה ערָעייזְרֶאנ

 טהעג סָאװ (*

 : ןרחאו הָּתַא

 ויהי םכתא] .ד

 ;םַאטש ַא ןוֿפ ןַאמ ןייֵא וצ ֵּטַּמִל שיא שיא

 ,ןַאמ א שיא

 םיִא רעטפיוה רעד זיא סָאװ ויתבא תיִבל שאר
 -ןֶערעטלֶע ענייז ןוֿפ יה |.אּוה

 ענו עזיר ןּוא .ח

 .ןרהַא ןּוא ּוד

 ןייז | לָאז ךייַא טימ ןּוא .ד

 הֶּלִאְו .ה

 םישנאה תומש

 ודמעי רֶׁשֲא
 םכתא <

 ,רָעְגָעמ יד ןּופ ןַעמַענ יד

 (+ןהעמש ןעלָאז עכלעוו |
 ;ךייַא טימ

 ןְבּואְרְל
 ןרואידש ןוֿפ ןהּוז רעד ,רּוצילא :רואידש ןב רוצילא

 ןועְמְשל ו
 ןֵב לֵאיִמְלְׁש

 ןבּואר ןופ

 ןועמש ןופ :

 ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאימלש
 ;ירשירוצ ; ידשירוצ

 הדּוהי ןופ הֵדּוהיִל 1

 ;בנדימע ןוֿפ ןהּוז רֶעד ,ןושחנ :בדנימע ןֵּב ןושחנ

 רכשַשיִל .ח

 : רַעּוצ ןֵּב לא

 ןלּובול .מ

 :ןלח ןֵּב בָאיִלֲא

 הֵסֹוייִנְבִל -

 רכששי ןּופ .ח

 ;רעּוצ ןוֿפ ןהּוז רעד ,לָאנתנ

 ןלּובו ןּוֿפ .ט

 ;ןלח ןוֿפ ןהוז רעד ,בָאילא

 :ףסֹוי ןּוֿפ ןהיז יד ראפ .י

 | 7 םירפא ןוֿפ םירפאל

 ןוֿפ ןהּוז רעד ,עמשילא ֵב עָמְׁשיִלֲא
 4 רוהימע דוהיֵּמַע

 .ןֶעלהַעצ ךייא ןַעֿפלעה ּוצ (}
 זץ |



 .דימלתהו הרומה תרות 4

 השנמ ןוֿפ הָׁשַנַמְל

 ןוֿפ .ןהוז רָעד ,לאילמנ] כ ב ליל
 ;רּוצהרּפ |: רוצהדפ

 ןימינּב ןּוֿפ .אי ןמינבל אי

 }ינערג ןוֿפ ןהוז רעד ,ןדיבַא :יִנעדִג ןֵּב .ןדיבא

 ןד ןופ בי ןדל .בי

 ןופ ןהוז רָעד רעיא ֶּב רֶזְעיחַא

 ;ירשימע | :ידשימע
 רשָא ןּופ .גי רֶׁשֲאַל .גי

 :ןֶרְכָע ןֵּב לֵאיִענּפ

 | דל .רי
 ;לֵאּועד ןֶּב כל

 תפל
 יע ב עריחא
 הלא ומ

 ;ןרכע ןּופ ןהוז רעד ,לַאיעגּפ

 דג ןוֿפ -רי

 ןּופ ןהוז רעד ,ףסָאילא !
 ;לָאּוער

 ילתפנ ןוֿפ ומ

 .ןניע ןוֿפ ןהוז רָעד ,עריחַא

 ןענעז זיר .ּוט

 רעה ןוֿפ ַענֲעֿפּורְעּב : יק יאּורק יאירק
 ,עדניימעג הדעה

 ןעמַאמש יד ןוֿפ ןקטשריֿפ) תוטמ יאישנ
 ,ןֶערֶעטלע רָעייז ןוֿפ םתובא

 רעטּפיֹוה ישאר

 לַארשי ןוֿפ רֶעדנֲעזיֹומ יד ןופ :םה לֵארְׂשִי פלא
 יז /

 ןרהַא ןוא השמ ןּוא אי | השמ חקיו .זי
  ןהַָאו

 ,רֶענָעמ ַעֶזיד הֶּלאָהיִׁשַנֲאֲה תא

 ןעמּונעג ןעּבָאה

 טמיטשעּב ןֶענֶעז לכל | ובְּקִנ רשא
 .ןָעְמָענ ךרוד ןָערָאװעג : תומשב

 עדניימָעג עצנאג יד ןוא .חי הדעה לַּכ תאו .חי

 וליהקה
 פי: *

 פע ןופ (גָאט) ןעטשרע ןיא| + ׂשֶרְחַל דָחאְּב
 ,טַאנָאמ ןעטייווצ ינשה 0

 טלעמַאזרָעֿפ יז ןַעְּבַאה

 ודליתיו ןַעּבֶעגעגנָא ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,טרּוּבַעג רֶעייֵז ךָאנ ;ה קיח

 .א ,רכדמב

 ,ךָאנ ןעילימַאפ ַערֶעייֵז ךָאנ

 ַערֲעייז ןּוֿפ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע

 ,(:ןֶעמָענ ןוֿפ להָאצ יד ךרּוד

 םֶתַּפְׁשִמ לע
 םתֹבֲא תיִבְל

 תומש רַּפְסִמִּב
 םלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןוֿפ הָנש םיִרְׂשָע ןֵּבִמ
 ,רַעכַעה ןּוא הָלְעַמְ

 רוג פק רעו ךמ לע
 ןעלהֶאּפְעב טָאה טָאג יו ש| וי ₪83 =

 הוחי

 טלהַעצָעְג ייז טָאה רֶע ןּוא םדקפיו

 .יניס עטסיוו רעד ןיא :יניס רֵּבְדִמַּב

 .ינש

 ןבּואר ינב ויהיו .כ יד ןָעווָעג ןַעְנָעו סע ןּוא .ב
 , ןבואר ןּוֿפ ןהיז :

 ןוֿפ רֶענֶרָאּבְעגמשרַע רעד לֵאָרְׂשִי רכב |
 ,לֶארשי |
 ערֶעייז ךָאנ טרּוּבָענ רֶעייז םֶתֹ ות |

 ,ךָאנ ןָעילימפ םֶתֹחַּפְׁשִמְל

 ָערֶעייז ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ םתבא תיבל
 ,ךָאנ ןַערֶעטְלֶע א חק
 ןעמַענ ןוֿפ להָאצ יד ךרוד תומש רֵּפסִמּב

 ,ךָאנ פעק ערעייז ךָאנ סת

 ןָאזרַעּפסנַאמ רֶעדֶעי רֶכְ לב

 םלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוֿפ הנש םירשע ןֵּבִמ

 ,רַעבַעה ןּוא הָלעַמְ

 .ןאָבָצ אֵצֹי לֹּכ סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רֶעדֲעי

 םהידקפ .אכ

 ןבּואר הֵַּמְ

 םיעבראו השש

 :תואמ שמחו

 ,ןועמש ןופ ןהיז יד ןופ .בפ = ןועמש ינבל .בב

 .טֿפַאשרָעה ןיִא
 עטלהַעצעג ערָעייז .אכ

 :ןבואר םַאטש ןיֿפ

 רֵנֲעויֹומ גיצרַעֿפ ןּוא סּכעז |

 . טרָעדנּוה ףניפ ןּוא

 .ךילטנָעמְּטנ ןַערָאװעג ןַעֿפּורעגנָא .ה .ד (1



 םתדלות

 םֶתַֹפְׁשִמְל
 םֶתֹבֲא תיִבְל

 ויד
 תומש רְַסִמְּב

 םֶתלִּגְלִנִל
 לֵב
 הָנָׁש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ

 המ
 ;אֵבֵצ אי לפ

 םהידקפ .גכ

 ןועמש הֵּמַמְ

 םישמחו העשת

 ףא
 :תואמ שלשו

 דַג יִנְבְל .דכ

 םתדלות

 םָתֹפְׁשִמְל |
 םֶתֹבֲא תיבל

 תֹומָׁש רַּפְִמַּב
 הֵנֵׁש םירשע ןֶּבִמ |

 ָלְַמְ
 ; אֵבֵצ אֵצֹי לכ
 םהידקפ .הכ

 ד הֵּמַמְל

 םיִעַּבְרַאְו הָׁשְמַ

 תואמ ששו
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 הָדּוהְי יֵנְבִל .ּוכ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ַערֶעייז ךָאנ טרּוּבֲעג רעייז |
 ,ךָאנ ןַעילימַאֿפ

 ַערֲעייז ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןַערַעמלֶע

 עטלהָעצַעג ענייז

 ןעמָענ ןוֿפ להָאצ יד ךרּוד

 ,ךָאנ ּפעק ערש ךָאנ

 ןָאזרַעּפסנַאמ רֶעדֲעַי -

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןופ

 ,רַעכעה ןּוא

 סיֹורַא טהעג סָאװ ,רֶעדֲעי
 .טֿפַאשרַעה ןיא

 עמלהֲעצעג ַערֲעייֵז .גנ

 : ןועמש םַאטש ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא ןיינ

 .טרעדנּוה יירד ןּוא

 ,רג ןופ ןהיז יד ןּוֿפ ,דכ

 ערֶעייז ךָאנ טרּוּבָעג רֶעייֵז
 2 | ,ךָאנ ןַעילימַאֿפ

 ערֶעייז ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערעטלֶע

 ,ןעמָענ ןוֿפ להָאצ יד ךרוד

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוֿפ

 ,רעכָעה ןּוא

 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רֶערֶעי
 .טֿפַאשרַעה ןיא

 עטמלהַעצעג ַערֲעייז .הכ

 :דג םַאטש ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ גיצרַעֿפ ןּוא ףניֿפ "א

 וא טרעדנּוה ספא |
 . גיצפופ

 ,הדּוהי ןופ ןהיז יד ןּוֿפ .ונ

 םֶהיִרְקִּפ .טכ

 5 .א ,רבדמב

 ַערֶעייז ךָאנ טרּוּבֲעג רֶעייז | = םֶתֹדְלֹוּת
 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ םֶתֹחְַּׁשִמְל

 ערֶעייז ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ םתבא תיִבְל
 ,ךָאנ ןֶערֶעטְלַע וא

 ןעמָענ ןופ להֶאצ יד ךרור | תמש רפסמב

 טלַא רהָאי גיצנאווצ ןיֿפ הנש םירשע ןבמ

 ,רֶעבָעה ןּוא הָלָעַמְ

 סיױרַא טהָעג סָאװ ,רָעדְעי : אבצ אצי לכ
 .טֿפַאשרָעה ןיא דד =

 עטלהעצעג ַערֶעייז = .זכ םהידקפ .וכ

 הָדּוהְי הֵּמַמְל
 | םיִעְבִשְו חָעְַרַ

 : הדוהי םאמש ןופ

 דנעזיוט גיצבעיז ןוא רעיפ| ;
-2-- 

 .טרעדנּוה םֹּכֲעְז ןּוא : תואמ שש

 ,רבששי ןוֿפ ןהיז יד ןופ .חב רכששי ינבל .חכ

 ערָעיײז ךָאנ טרּוּבעג רע | םָתְֹֹּת
 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ \ םתחפשמל

 ערָעייז ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ םתבא תיבל
 ,דָאנ ןֶערֶעטְלַע א 6 5
 ,ןֶעמָענ ןופ להָאצ יד ךוד תמש רפסמב

 טלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןופ הנש םירשע ןְּבִמ

 ,רֲעכֲעה ןּוא הָלְעַמְו

 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רֶעדֶעי
 .טֿפַאשרָעה ןיא

 עטלהעצעג ערַעייז .טכ

 ;אֵבֵצ אֵצי לכ

 רֶבשֵׂשִי הֵּמִמְל

 םיִׁשְמַחַו הָעַּבְרַא

 א
 : תֹואֵמ עַּבְרַאְו

 :רכששי םַאטש ןוֿפ

 רנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא רעיֿפ

 .טרָעדנּוה רעיפ ןוא

 ,ןלובז ןופ ןהיז יד ןופ ל = = ןְקֹובְז יֵנְבִל .ל

 ערָעייז ךָאנ טרּוּבַעג רֶעייֵז םָתְֹלֹוּת
 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ םָתַֹּפִׁשִמְל

 ערָעייז ןוֿפ זיוה םָעֹד ךָאנ םתֹבֲא תיִבְל
 ,ךָאנ ןֶערֶעטְלֶע

 ,ןעמָענ ןוֿפ להָאצ יד ךרוד תמש רפסמב



 .דימלתהו 'הרומה תרות 6

 טלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןופ הנֵׁש םירשע ןֵּבִמ

 ,רעכעה ןּוא הָלָעַמְ

 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רָעדֲעי ;אֵבֵצ אי לכ
 .טֿפַאשרעה ןיא

 עטלהָעצעג ָערֶעייִז .אל םֶהיֵדְקִּפ .א אל

 קּובְ הֵּטַמָל
 םישמחו הָעְבִׁש

 ףֶלֶא

 :ןלובז םַאמש ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא בעי |

 .טרעדנוה רעיפ ןוא | : תואמ עבראו

 ,ףסוי ןופ ןהיז יד ןופ בל == ףסוי יִנְבְל .בל

 ,םירפא ןּופ ןהיז יד ןוֿפ םירּפֶא יִנֹבִל

 ערעייז ךָאנ טרוּבֲעג רע בתלות
 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ םָתחַּפְׁשִמְל

 ערָעייז ןוֿפ זיוה םעד ךָאנ םתֹבֲא תיִבְל
 ,ךָאנ ןערֶעטְלֶע

 ,ןַעמָענ ןופ להָאצ יד ךרוד תמש רפְסְמּב

 טלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןופ הנש םירשע ןבמ

 ,רֲעכָעה ןּוא הָלֲעַמְו
 סיֹורַא טהעג סָאװ ,רָעדִע ;אבצ אצי לפ

 .טֿפַאשרָעה ןיא דד רח
 עטלהָעצַעג ַערֶעייֵז  ,גל םהידקפ .גל

 רפא ָּמַמְ
 ֶָא סיב
 ; תואמ שמחו
 הָשנמ יִנֹבִל .רל

 :םירפא םָאמש ןוֿפ

 דנָעויומ גיצרעפ

 .טרעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 ,השנמ ןוֿפ ןהיז יד ןוֿפ .דלי

 ערָעיײז ךָאנ טרּובָענ רֶעייֵז תלו
 ,ךָאנ ןָעילימַאֿפ םֶתֹחְפְׁשִמְל

 ַערעייֵז ןוֿפ זיוה םַעד ךָאנ םֶתֹבֲא תיִבָל
 ,ךָאנ ןערעטְלֶע

 ,ןָעמְענ ןופ להָאצ יד ךרּוד = תמש רפסמּב

 טלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןופ הנש םירשע ןֵּבִמ

 ,רֲעכֲעה ןּוא הָלְעַמְ

 סיֹורַא טהעג סָאװ ,רֵערָעי : אבצ אצי לֹּכ
 .טֿפַאשרָעה ןיִא 0%

 םהירקּפ .הל עטלהָעצַעג ַערֶעייז .הל

 .א ,רבדמב

 הָּׁשַנְמ הֵּמִמְל
 = םישלשּו םינש
 דנֲעזיֹומ גיסיירד ןּוא יו ו =

 | ףֶלֶא

 :השנמ םַאמש ןוֿפ

 .טרעדנּוה ייווצ ןּוא | ; םיתאמו
 ז יוצ וע

 ,ןימינּב ןּופ ןהיז יד ןוֿפ ול  ןְמיִנְב יָנֹבְל .ול

 ערָעייז ךָאנ טרּוּבַעג רֶעייֵז םָתֹללֹוּת
 ,ךָאנ ןָעילימַאֿפ םֶתַֹּפִׁשְמִל

 ַערֶעייז ןּוֿפ זיוה םָעד ךָאנ םָתֲֹא תיִבְל
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע

 ,ןֶעמָענ ןוֿפ להָאצ יד ךרּוד תומש רַפְְַּב

 טלַא רהֶאי גיצנַאװצ ןופ הֵנָׁש םיִרׂשֶע ןֵבִמ

 ,רעכָעה ןּוא הָלָעַמְו
 סיֹורַא םהָעג סָאװ ,רֶערֶעי ;אֵבֵצ אצי לכ

 .טפאשרעה ןיא
 עטלהָעצעג ַערֶעייז = .זל םֶהיֵדְקִּפ .ול

 :ןימינב םַאטש ןופ = = מנ הֵּמַמְל

 | | םישלש\ הָׂשִמֲח
 רנֲעזיֹומ גיסיירד ןּוא ףניפ

 | ףֶלֶא

 .טרָעדנוה רעיפ ןוא :תֹואמ עַּבראו

 ,ןד ןּוֿפ ןהיז יד ןּופ .חל ןֶד יִנְבְל .חל

 ַערעייז ךָאנ טרּוּבַעג רע | םתְרלּת
 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ םֶתֹחִַּׁשִמְל

 ָערֶעייז ןּוֿפ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערעטְלֶע

 ,ןֶעמָענ ןופ להָאצ יד ךרּוד

 םֶתֹבֲא תיִבְל

 תמש רּפְתִמְּב
 ָָׁשםיִרְׂשע ןֶּבִמ
₪ 
 : אֵבֵצ אֵצי לפ

 םֶהיֵדְקִּפ .טל

 ןד המ
 ףֶלֶא םיִששָו םינש
 :תואמ עבשו
 רֶׁשֲא יִנְבִל מ

 טלַא רהָאי .גיצנייווצ ןוֿפ

 ,רֲעכֲעה ןּוא
 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רָעדָעי

 .םפאשרעה ןיִא
 עטלהעצעג ערֶעייז .טל

 :ןד םַאמש ןוֿפ

 רנֲעזיֹוט גיצכעז ןּוא ייווצ

 .טרעדנּוה ןֶעּבעיז ןּוא

 ,רשֶא ןּוֿפ ןהיז יד ןוֿפ .מ



 .רימלתהו הרומח תרות

 םתדלות

 םָתפָשָמְל |
 םֶתֹבֲא תיֵבְל

 תמש רַּפִִמַּב
 הָנָש םיִרְָׂע במ
 .הָלָעמְו
 :אֵבֵצ אי לכ
 םהידקּפ .אמ

 דָשָא הטל
 ףֶלאיִעְבְרְודָחֶ
 : תואמ שמח

065 5%: 

 לת ינְּב במ

 ערעייז ךָאנ טרּוּבֲעג רעייז |
 ,ךָאנ ןַעילימַאֿפ

 ַערֶעייֵז ןופ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע

 ,ןעמַענ ןופ להָאצ יד ךרּוד

 טלַא רהָאי גיצנאווצ ןוֿפ
 ,רעבָעה ןּוא

 סיֹורַא טהָעמ סָאװ ,רֵעדִעֹי
 .טֿפַאשרעה ןיא

 עטלהעצעג ערֶעייז .אמ

 ;רשָא םַאמש ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ גיצרַעֿפ ןּוא ןייא

 .טרעדנוה ףניֿפ ןּוא

 ,ילתפנ ןוֿפ ןהיז יד ,במ

 ערָעייז ךָאנ טרּוּבעג רֶעייז || םֶתֹדָלֹוּת

 ערעייז ןוֿפ זיוח םָעֹד ךָאנ
 ,ךָאנ ןערעטְלֶע

 ,ןָעמְענ ןופ להָאצ יד ךרוד

 םֵתֹבֲא תיִבְל

 תֹמָׁש רַפְִמּב
 ָנָׁשםיִרׂשע ןּבִמ
 .ָלֶַמו
 ;אֵבֵצ אֵצי לכ
 םֶהיֵדְקִּפ .ומ |

 מנ ָטַמְ
 םישמחו השלש

 .טרָעדנוה רעיפ ןוא = + תואָמ עֵּברַאְו

 ,עטלהעצעג יד ןֶענעז עזור .רמ םידקפה הֶּלִא .דמ

 | השמ דקפ רֶׁשֲא

 ןרקאו
 ,לָארשי ןופ ןעטשריפ יד ןוא = לֵאְרְׂשִי יִאיִשנו

 ;ןַאמ ףלָעוװצ שיא רשע םינש

 דָחֶא ׁשיִא

 טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןיֿפ

 ,רֶעכַעה ןּוא

 סיֹורַא טהעג סָאװ ,רֶעדֲעי
 .טֿפַאשרַעה ןיא

 עטלהעצעג ַערֲעייֵז .גמ

 :ילתפנ םַאטש ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ גיצפּופ ןּוא יירד

 טלהעצעג ןַעּבָאה סֶע עכלֶעוו
 ןרהַא ןוא השמ

 ןאמ ןייָא (ּוצ)

 ויהיו .ומ |

 םידקפה לָּכ |
 ףלא תואָמ שש !

 7 .א ,רברמב

 ענייז ןופ זיֹוה םָער ןופ ויתבא תיבל
 ' .ןעוועג יז ןֶענַע ןֶערֶעטלֶע ---

 ןעוועג ןענַעז סֶע ןּוא .המ

 :ויה

 ןיהיו .המ

 ינב יִרּוקָפ לֵּ
 לֵאָרְׂשִי =

 .םתבא תיִבָ

 הָָש םיִרָָע במ

 יד ןופ עמְלהַעצַעג יד רָאג
 ,לָארשי רעדניק

 ַערֲעייז ןופ זיוה םעד ךָאנ
 ,ןָעְרמלע ו
 מלא רהָאי גיצנַאװצ ןיֿפ

 + ?ןהרע ו ,רָעבָעה ןּוא הלעמו |

 סיֹורַא טהָעג סָאװ ,רָעדֲעי = אבצ אצי לכ |
 טֿפַאשרעה ןיא 1% חי |
 6 '  ,לָארשי ןיא :לארשיב |

 ןֶעווֲעג ןַענע סע ןּוא .ומ

 עטלהָעצַעג יד רָאג

 דנֲעזיֹומ טרערנּוה םּכֲעַ

 דנֲעזיֹומ יירד ןּוא םיפלא תשלשו
 5 דע א }

 טרָעדנּוה ףניפ ןּוא תואמ שמחו

 .גיצֿפוֿפ ןּוא :םישמחו

 םיול יד ןוא זמ םיולהו .זמ

 ֶתְבָא הָּטֵמְל
 ב אל

 ;םֵכֹותַּב |
 הוהי רֵּבַדיַו .חמ

 הָׂשֹמ לֶא = }
 6 * ןרמאל

 השכ תא הַא .טמ
 יל

 ,ןעלהָעצ םינ ּוטסלָאז

 ץרַעייז ןופ םַאמש םעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע |

 ןערָאװַעג טלהֲעצַעג טינ עז
 .ייז ןעשיווצ

 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןּוא .המ
 ץהשמ ּוצ

 ;יזַא

 יול םַאמש םָעד רּונ ,טמ

 רקפת אל
 םשאר תֶאְו

 ןעמהָענֿפיֹוא טינ ּוטסלָאז אשת אל

 .לָארשי רָעדניק יד ןעשיווצ :לארשי ינּב ךותב

 " התא ב

 להָאצ רֶעייז ןּוא

 וד רָעּבָא .נ

 םיול יד ףיוא םהָענ םיולה תא דקפה |
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 תֶרָעָה ןֵּבְׁשִמ לַע
 | ויִלָּב לָּכ לע

 ול רֶׁשֲא לֵּכ לע

 ואָשי הָּמֵ
 מַה תֶא
 ויל לָּכ תֶאְו

 והְתְרָשְי םהְ

 ןוֿפ ןכשמ םָער רֶעביִא
 סינגייצ םָעד

 ,םָעֿפעגעניז עלא רֶעּביִא ןּוא

 סָאװ ,םָעלַא רֶעּביִא ןּוא
 ;םהיִא ּוצ טרעהַעג

 ןענָארמ ןַעלָאז ייז

 ןּכשמ םַעַד

 ,סעֿפעג ענייז ןָעלַא ןוא

 םהיא ןַעלָאז יז ןּוא
 ,ןֶענעידעּב /

 ןעלָאז ןכשמ םָעד םורַא ןוא| = 1ָבשמַל ביִבְס
 .ןרָעגַאל יז : ונחי

 ןכשמ רער ןָעוו ןּוא .אנ ןְֵּשִּמַה עסְנְבּו .אנ
 ןֶעזיי יר טעוו

 םיול יד םהיִא ןעלָאז םיִולֲה ותא ודירוי
 , ןעמהָענרעדנַאנוֿפ

 סוול יד היא גלאז םילֲה ותא ומי רעל ו יה טעו ןּכשמ רע ןֶעװ וא | ןכשמה תנחבו
 ;ןעלעטשֿפיוא אינה ןיצ

 סָאװ ,רעדמַערֿפ דעד רֶעּבָא
 ,טנַעהָאנ ּוצ טהָעג

 1 ערָעו טיֹומֲעג טַעוו

 ברקה רזה
 ;תַמּו

 אָ נְּבּנתו בו
 והנחמ לע שיא
 וקְנִּד לַע ׁשיִאְו

 לָארשי רעדניק יד ןוא < ,בנ
 ןרענַאל ןעְלאז

 רענַאל ןייז ןיִא רֶעדָעי

 ןהָאֿפ ןייז ייּב רֶערֲעי ןּוא

 .ךָאנ ןעטֿפַאשרַעה ערֶעייז ךָאנ ;םֶתֹאִבְצִל

 ןעלָאז םיול יד רֶעּבֶא .גנ נֲחִי ולה .גנ
 ןרַעגַאל

 | ןָשמְל ביִבֵמ
 ,םינגייצ ןופ ןּבשמ םָער םּורַא

 תֶרֵעה

 ןרָאצ ןייק ןייז טינ לָאז סָע םּוא ףצק הָיהְי אלו

 יד ןּופ עדניימָעְג יד רֶעּביִא נב תַרֲע לע
 ,לֶארשי רעדניק לארשי |

 ןעטיה ןעלָאז םיול יד ןּוא םיולה ורמשו

 טסנעיד:גנומיה םָעד תרמשמ תא

 .םינגייצ ןוֿפ ןּבשמ םעד ןופ | :תּודעה ןכשמ

 .דנאה םָעטָאנ ךרוד (1

 .ב ,א ,רבדמב

 לַארשי רעדניק יד ןוא) נב ושעיו .דנ
 :ןָאהטַעג ןַעּבָאה | לארשי

 ,םָעלֲא 7777 לב
 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו הֹוהי הּוצ רֶׁשֲא

 = ,ןץחשמ | השמ תא

 .ןָאהמַעג ייז ןַעּבָאה יֹוזַא :וׂשֲע ןכ

 .ב .ישילש

 טדַערַעג מאה טָאג ןּוא .א הָוהי רּבַדִיַו .א

 ןרהַא ּוצ ןּוא השמ ּוצ
 ןרָהַא ==

 :יֹװַא 7 : רמאל

 ןהָאֿפ ןייז ייּב רֶעדעי ב ול לע שיא .ב

 רֶעייז ןּוֿפ סנעכייצ טימ ! םָתֹבֲא תיִבְל תתאב
 זיה:רַעטָאֿפ

 רעדניק יד ןרָעגַאל ןעלָאז לארי ינב ונח
 ;לָארשי

 (ןעטייוו ןּופ דג
 טלָעצסטֿפיטש םָעד םורַא דָעֹומ לֶהֹאְל ביִבָס

 - / .ןרעגַאל ייז ןעלָאז :ּונחי

 ןרָעְגאל עבלֶעװ יד ןּוא .ג םינחהו ג

 הָחרזִמ המדק
 הָדּוהְי הנחמ לנד

 = תל
 .חָרּוהי יִנְבִל אישנו

 :בֶדְניִמַע ִּב ןושחנ

 םֶהיֵדְקִפּ ֹואָבְצּו .ד

 םיִעְבְשו הַָּבְרַא
 ולא

 ןֶענעז) טײזנעגרָאמ ןֶענֶעג
 :(ןַעוועג = =

 הדּוהי רֶעגַאל ןוֿפ ןהָאֿפ יד

 ;ךָאנןַעטֿפַאשרעהערעײז ךָאנ

 יד ןופ טשריֿפ רעד ןּוא
 :הדּוהי ןוֿפ ןהיז

 .בדנימע ןיֿפ ןהּוז רעד ,ןושחנ

 ןּוא טֿפַאשרָעה ןייז ןּוא .ד
 :עטלהָעצַעג ַערֶעייז

 דנֲעזיֹומ גיצּבעיז ןּוא רעיפ

 : תואמ שש

 ויִלָע םיִנֹחַהְו .ה

 ֶכׂשִ ה
 ןעגָארט סָאװ יד ןוֿפ םייוו ןעלייֵא 2000 (1

  .טרעדנוה םֹּכֲעַז ןּוא

 ןרעגַאל עכלַעװ ,יד ןּוא .ה
 :(ןעוועג זיִא) םהיא ןַעּבַענ

 ,רכששי םַאטש רעד

 .ןכשמ םָעד =
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 | יֵנְבִל איִׂשָנְו יד ןופ טשריפ רעד ןּוא
 !רכששי :רכששי ןוֿפ ןהיז | |
 ןהוז רעד ,לָאנתנ י רעּוצ ןֵּב לאנתנ

 ויָדְקִפּו ֹואֵבְצּו -ו

 םישמחו הָעַּבְרַא
 ףֶלֶא

 :תואמ עַּבְראָו

 לבו הממ הז

 יד ןוֿפ טשריֿפ רעד ןּוא ןלּובְ יָנְִל אישנו
 :ןלּובז ןיֿפ ןהיז

 .ןלח ןּוֿפ ןהוז רָעד ,בָאילא

 .רעּוצ ןוֿפ

 ןּוא טֿפַאשרַעה ןייז ןּוא .ו
 :עטלהָעצֶעג ענייז

 רנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןוא רעיֿפ

 .םרעדנּוה רעיפ ןּוא

 ,ןלובז םָאמש רעד

 :ןלח ןּ בָא
 וידקפו ואבו .ח

 םישמחו העבש
 ףלא

 / תואמ עבְרא

 ןוא טֿפַאשרַעה ןייז ןּוא .ח

 .טרָעדנּוה רעיֿפ ןּוא

 םיִדָקּפַה לָּב .ט

 הדוחי הנח

 ףֶלֶא תא
 ףֶלֶא םיִנמׁשּ

 יִפֲָא תֶששי
 תואמ עַּבְראָו

 םתאָבְְל
 וּמִי הנשאר
 הָאֿפ יד -י ןֵבּואְר הנחמ נד .י

 עמלהָעצַעג ַעֹלַא .ט

 :הדּוהי רֶענַאל ןוֿפ

 דנֲעזיֹומ טרָעדנּוה

 דנֲעזיֹומ גיצכַא ןּוא

 דנעזיֹומ םֹּכֲעְז ןּוא

 ,טרֲעדנּוה רעיֿפ ןּוא

 :ךָאנ ןעטפאשרעה ערָעייז ךָאנ

 . ןעזייר ייז ןַעלָאז ןעטשרֶע םּוצ

 ןבואר רֶעגַאל ןוֿפ

 ,ןֶעריז ןַעגֶעג הָנָמיֵּת
 ;ךָאנ ןעטֿפַאשרעהַערעיײזךָאנ םתאבצל

 :ןבּואר ןוֿפ ןהיז הײב ו ןבּואר ינבְל אישנו יד ןופ טשריפ רַעד ןּוא
 ןב רּוציִלֲא

 ;רּואיִדְׁש

 ןוא טֿפַאשרָעה ןייז ןּוא .אי ויִדְקִפו ֹואֵבְצ .או
 :ץטלהעצַעג | עניי

 .רּואירש ןּופןהוז רעד ,רוצילא

 : תואָמ שמחו

 :עטלהעצעג ענייז

 : רנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןוא ןַעּבעיז

 דג יִנְבִל איִׂשָנְו

 תואמ ׁשֵׂשְו

 םידקפה לַּכ .ומ |

 םישמחו דֶחֶאְו !

 9 .ב ,רבדמב

 םיִעָּבְרַאְו השש
 ףלא

 דנָעזיומ גיצרַעֿפ ןּוא סּכַעַז

 .טרעדנוה ףניֿפ ןּוא

 ןרעגַאל עכלַעװ יד ןּוא
 :םהיִא ןֶעּבעג = <

 ,ןועמש םַאטש רָעד

 בי  ֹויִלָע םָנֹוחַהְו .בי

 ןֹועְמְׁש הטמ
 יד ןוֿפ טשריֿפ רעד ןּוא ןועמש ינבל אישנו
 :ןועמש ןּופ ןהיז : * ..: . 5 ₪:

 ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאימלש ןב לֵאיִמְלְׁש
 : ידשירוצ

 . ידשירוע

 ןוא טֿפַאשרַעה ןייז ןוא .גי םֶהיִדְקִפּ ואֵבְצּו .גי
 ,עמלהָעצַעג טרעייז

 | םישמחו הָעְׁשְּת
 דנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא ןיינ

 ףלא
 :תואמ שלש

 ָּ הו הי
 .טרָעדנּוה יירד ןּוא

 ,דג םַאמש דעד ןּוא .די

 יד ןופ טשריפ רָעד ןּוא
 :דג ןוֿפ ןהיז

 .לאּוער ןוֿפ ןהּוז רעד ,ףסילא :לָאוער ןּב סא

 ןוא םפאשרעה ןייז ןוא : םֶהיֵדְקִפוֹואַבְצּו-ומ |

 םיעּבראו השמח |
 :עטלהעצַעג ערֶעייז

 דנָעזיומ גיצרעפ ןּוא ףֿפ)
  ףלא
*] - 

 ןוא טרָעדנּוה סּכַעַז ןּוא

 ;םיִׁשִמֲחַו .גיצֿפוֿפ
 עטלהעצַעג ָעלַא .ּוט

 ןְבּואְר הָנֲחמְ
 ףֶֶא תַאְמ

 :ןבּואר רֶענַאל ןופ

 דנֲעזיֹומ טרעדנּוה

 דנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא ןייֵא ןוא
 ףא

 טרָעדנּוה רעיפ ןּוא תואמ עכראו
 גיצֿפוֿפ ןּוא םישמחו
 ;ךָאנ ןעטֿפַאשרעה ערָעייזְרָאנ םתא ב

 :ּועָסי סינשו
 ןוא יי דעומ להא עסנו .וי

 יז ןעלָאז ץטייווצ יד ןּוא
 .ןעזייר

 סאד ןעזייר לָאז ןַאד
 ,טלעצסטֿפיטש



 .דימלתהו הרומה תרות 10

 סולה הָנַַמ
 תַנֲַּפַה ָֹוְּ
 ֹזַא ,ןרָעגַאל ןעלַעװ יי 0 ֵּכ ּונֲחַי רשאּב

 ,םיול יד ןּוֿפ רעגַאל סָאד

 ; ןרַעגַאל יד ןּוֿפ ןעמימ ןיִא

 ,ןעזייר ויז ןֶעלָאז ועסי
 טרָא ןייז ףיוא רַעדֲעי  ֹודי לע שיא

 -ךָאנ ןענהָאֿפ ערעייז ךָאנ : םהילגדל

 ,םירפארָעְַאל ןּופ ןהָאֿפ יד .תי הָנֲחכ טא חי

 םִיְפֶא = }
 ,ךָאנ ןַעטֿפַאשרַעהערעיײז ךָאנ םָתֹאְבֵצְל
 ,טייזדנַעװָא ןַענַעג הָמִי

 יד ןוֿפ טשריפ רָעד ןוא םִיַרפֶא ינבְל איׂשנו
 :םירפא ןוֿפ ןהיז

 .רוהימע : דוהימ : ןוֿפ ןהוז רעד ,עמשלא| ןב ֶמְׁשילֶא

 םֶהיֵדְקִֹואָבְצּו.טי

 ףֶֶא םיִעָּברַ
 :תואמ שמחו
 המ וילעו .כ

 השנמ יד
 :השנמ ןּופ ןהיז א יד ןוֿפ טשריֿפ רָעד ןּוא השמ יִנְבְ איִׂשַנְ
 ןוֿפ ןהוז רעד ,לאילמג] ןּב א מג

 . רוצהרפ ; רוצהַדּפ

 :למלהעצע לרדיו ןוא < םידְפּוואָבְצּוא
 דנֲעיֹוט גיסיירד ןוא ייוצ ףלא םישלשוםינש

 ;םִיִתאֵמּ

 ןמינב הֵּמַמּו .בכ
 יב נבל איש
 :יִנעדּג ןֵּב ןדיִבֲא
 םֶהיֵדְקִּפו ֹואָבְצּו.גכ
 םיִׁשֹלִׁשּו הֵשְמֲח

 ףלא |
 :תואמ עּבְרַאְ

 ןוא םפאשרעה ןייז ןוא .שי
 :עטלהעצעג ַערֶעייז

 דנֲעזיֹומ גיצרַעֿפ

 .טרָעדנּוה ףניפ ןּוא

 רעד םהיא ןֵעֹּבֲעַנ
 ,השנמ םַאטש

 ןּוא .ב

 .םרָעדנּוה ייווצ ןּוא

 ,ןמינב םַאטש רעד ןּוא .בכ

 יד ןופ טשריֿפ רעד ןוא
 :ןמינּב ןּופ ןהיז

 . ינעדג ןּוֿפ ןהּוז רעד ,ןדיבא

 טֿפַאשרעה ןייז ןּוא .גב
 :ץטלהָעצַעג ערעוו ןוא

 דנֲעזיֹוט גיסיירד ןוא ףניֿפ

 .טרָעדנּוה רעיפ ןּוא

 .ב ,רבדמב

 םיִדְקִּפַה לָּב .דכ

 םירפא הָנְחַמְל
 עטלהעצַעג עלא .דכ

 :םירפא רֶענַאל ןוֿפ

 רנעויוט טרעדנוה ףלא תאמ

 רנֲעזיֹומ טכַא ןוא  םיִפָלֲא תנמשו

 ,טרעדנוה ןּוא האמו

 ;ךָאנןעטֿפַאשרֶעהערֶעייז ךָאנ םֶתֹאִבְצְל
 .ןעזייר יז ןֶעלָאז עטירר יד ןּוא : ּועסי םיִׁשְלִׁשֹ

 ןד רֶעגַאל ןיֿפ ןהָאֿפ יד .הכ ד הנחמ לנד .הב

 ןֶעדרָאנ ןֶעגעג הָנּפַצ
 ,ךֶאנ ןעטפאשרעה ערֶעייז ךָאנ .םֶתֹאֹבְצְל

 יד ןופ טשריֿפ רעד ןּוא
 :ןד ןוֿפ ןהיז

 .ידשימע ןוֿפ ןהּוז רעד ,רזֲעיחַא

 ד יִנְבִל איִשְנ
 ן5 רשיחא

 :יףשימע

 לד ערי יא .י םֶהיִדְקִּוואָבְצּו וכ
 רנֲעזיֹוט גיצכֲעז ןּוא ייווצ ףלא םישָש םינש

 :תואמ עבשו

 ויִלָע םיִנֹחַהְ .זכ

 רֶׁשֲא הטמ

 רֶׁשֲא ינבל איִשנו

 רָע ב לאי
 הי ואְבְצו .חכ

 םהיִדְקִפו
 ןייא ףֶלֵאיעּברַאְדָחֶא
 ;תֹואמ שמחו

 ִָּתַפַנ הֵּמַמּ .טכ

 לת ינבְל איש
 :ןניע ןּב עַריִחֲא

 ןוא ,טֿפַאשרָעה ןייז ןוא .ל םֶהיֵדְקִפּו ֹואָבְצּו :
 :עטלהעצעג ַערֶעייז

 םישמחו השלש
 דנָעזיומ גיצֿפוֿפ ןוא יירד| = יי:

 .טרעדנוה ןַעּביז ןּוא

 ןרעגַאל עכלַעװ , יד ןוא .זכ
 םהיא ןֶעּבענ

 ,רשֶא םַאמש רעד

 ד ןופ טשריֿפ רעד ןּוא
 :רשֶא ןוֿפ ןהיז

 .ןרכע ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאיעגּפ +

 ןוא טֿפַאשרָעה ןייז ןּוא
 :עטלהָעצַעג ַערֶעייז

 דנֲעזיֹומ גיצרַעֿפ ןּוא

 .טרָעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 , ילתפנ םַאמש רֶעד ןוא .טכ

 ד ןּוֿפ טשריפ רעד ןּוא
 :ילתפנ ןֿפ ןהיז

 .ןניֵע ןופ ןהּוז רעד ,עריחא

+. %. . 
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 .טרערנּוה רעיֿפ ןוא | :תואמ עַּבְראו

 ץמלהעצעג ַעלַא אל םיִדְקִּפַה לָּכ .אל
 :ןד רֶעגַאל ןוֿפ ןד הנחמל

 רנֲעזיֹומ טרעדנוה ףֶלֶא תאמ

 גיצפופ ןוא ןענעיז ןוא |  ם'שמח] הָעְבִׁשְו
 דנעזיומ לא

 תואַמ שָשו
 עס הָנרֲַאָ
 + הילל
 ידּוקְּפ הָלֶא .בל

 .טרעדנוה םֹּכֲעַז ןּוא

 ,ןעזייר יז ןֶעלָאז טצעל ּוצ

 .ךָאנ ןַענהָאֿפ ערעייז ךָאנ

 עטמלהעצעג יד ןֶענַעז עזיד .בל

 לָארשי רָעדניק יד ןופ לארשי ינב

 ַערֶעייז ןופ זיוה םָעד ךָאנ םתבא תיבל
 ;ךָאנ ןֶערֶעֶטלֶע \ א

 ןופ עטלהעצעג יד רָאג תנחמה ירּוקפ לּכ
 ןרָעְגאל יד | 1 +
 ;ךָאנ ןעטֿפַאשרעהערעיײזךָאנ םֶתאבְצְל

 דנעזיומ טרָעדנוה סּכעַז ףלא תואמ שש

 םיִפְלא תֶׁשֹלְׁשּ
 תואָמ שמחו

 :םישְמְַ
 להו .גל
 ןערָאװעג טלהַעצַעג םינעְנ ודקפתה אל

 ,לָארשי רעדניק יד ןָעשיווצ לארשי ינב ָהֹותְּב

 הוהי הָוְצ רֶׁשֲאַ

 דנֲעזיֹומ יירד ןּוא

 טרעדנּוה ףניֿפ ןוא

 .גיצפופ ןּוא

 םיול יד ןּוא .גל

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יוו

 .ץהשמ :השמ תא

 לָארשי רעדניק יד ןוא .דל| = 'נָב ושענ .דל
 ןָאהמעג ןַעּבָאה  לארשי

 ,םָעלַא * י') לכּב

 ןעלהָאֿפעּב טָאה טָאג .: הָוהְי הָּוִצ רשא
 ;ץחשמ השמ תא

 טרָעגַאלָעג ייז ןָעּבָאה יא םֶחיֵלְנְִל ונח ןֵּכ
 ,ךָאנ ןַענהָאֿפ ערֶעייז ךָאנ

 ,טזיירעג ייז ןַעּבָאה יֹוזַא ןוא ועסנ ןֵכְו

 | רעל ןהכיו

 11 .ג ,ב ,רברמב

 ויִתחַּפָשַמְל שיא
 :ויתבא תיּב לַע

 .ג  .יעיבר

 יד ןַענָש עיד ןּוא .א תדלות הֶּלִאְ .א
 רַעמכָעלשעג

 ,השמ ןּוא ןרהַא ןופ השמו ןרה הא

 ,גָאט םָעד ןיא | םויב

 טדֲערעג טָאה םָאנ ןעוו השמ תא הוהירבד

 ניס רַהְּ
 ץהשמ טימ

 תומש הָּכִאְו .ב

 ןעילימַאֿפ ענייז ךָאנ רָערֶעי
 ,ךָאנ

 .זיֹוה?רָעטָאֿפ ןייז ייב

 יניס גרַאּב ץֿפיֹוא

 ןעמומ יד ןענַעז עזיר ןּוא ב

 :ןהיז ס'ןרהַא ןפ ןרהא יִנְ

 ברנ רֶענֲערָאּבַעגטשרַע רעד בדנ רֹכְּבַ

 ,אּוהיִבַא ןּוא אוהיבאו

 .רמתיא ןּוא רזעלא + רמתיאו רֶזֲעַלֲא

 זמ יד מש עד ג תֹומִׁש הָּלֹא ג
 ,ןהיז ס'ןרהַא ןופ ןרהא יִנָּ

 ,רעמסעירפ ץטּבלַאזַעג יר םיִחְׁשִּמַה םינהכה

 טָאה רֶע טבלַעוו םדי אלמ רֶׁשֲא
 טנימכַעמלָאֿפַעּב |

 .רעטסעירפ לא ןֶענעירעּבּוצ : ןֵַכְל

 אּוהיבַא ּוא כדנ ןוא ד| = 375 תמר ר
 ןַעּברָאטשעג ןַענעז אּוהיִבֲאַו

 חוהי יִנָפל
 תר שא םֶברְקּ
 טָאג רא5 הָוהְי נפל

 ,יניס עטסיוו רעד ןיא יניס רּבְִמְ

 ןעָאה רעדניק ןייק ןוא םֶהָל ּויָה אל םינבו
 ,טַאהֲעג טינ יוז

 ןַעּבָאה רמתיא ןּוא רזעלא ןּוא

 ,טָאג ָאֿפ

 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז ןֵעוו

 רעיײֿפ סערמַערֿפ

 רעטסעירפ סלַאטנעירַעּב |רמתיאו

 רֶעייז ןוֿפ ,(! טכיזעגםעד הופ ןרָהא יִנָפ לע
 .ןר הַא רַעטָאֿפ : םהיבא

 .טּכֲעלַעג ךָאנ טָאה ןרחא ןַעו (
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 טדערֲעג טָאה טָאנ ןּוא .ה הָוהְי רֵּבִדְיַו .ה
 ן'השמ ּוצ השמ לא = |

 יֹװַא - *  :רמאל

 וצ רהיֿפ -ו ברקה ו

 יול םאמש םָעֹד יול הטמ תא

 םהיא לָעטש ןּוא ותא ּתְדַמֲעַהְו

 ןקכה ןרהא יִנְפִל
 ;ֹותֹא ּותְרשְו
 וא |  ?א ורמשו .ז

 !ותרמשמ = |

 תֶרֶמְׁשִמ תֶאְו
 הָרָעָה לָּכ
 דָעֹומ לֶהֶא יִנְִל

 ,רעטסעירּפ םַעד ,ןרהַא רָאֿפ

 םהיא ןָעלָאז ייז םָאד
 .ןֶענעירַעּב

 סָאװ ןעטיה ןעלָאז יי
 ,ןעמיה תרא רע

 טסנעידיגנּוטיה םָעד ןּוא

 עדניימַעג רֶעצנַאג רעד ןופ

 ,טלעצסטֿפיטש םָעד רָאֿפ

 .ןענעיר ּוצ רבעל

 תרבע תֶא

 ןעמיה ןַעלָאז ייז ןּוא .ח ורמשו .ח

 םָעֿפעג לא ְֵּב לַּכ תֶא

 טלעצסטֿפיטש ןוֿפ דעומ לֶהֹא

 ) ג טסנעיד:גנוטיה םָעד ןּוא תרמשמ תאו

 א רשי יג ,לָארשי רָעדניק יד ןֿפ לארׂשי ינּב
 ןענעיד ּוצ רבעל
 ,ןכשמ ר ןא ןבְשִּמַ פשמ םָעד ןופ טסנעיד םָעד : תבע תֶא
 בכ טסלָאז ּוד ןוא .ט  םִילַה תֶאהָּתַחַ .מ

 ; ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא ּוצ נבל ןר האל

 ,ןֶעּבַעגַעגּבָא םנותנ

 ול הֵּמִה םֶנּותְנ

 לֵאָרׂשי ינב תאמ

 ןרָהַא תֶאְו
 וינָּב תֶאְ

 םהיִא ייז ןֶענַעז ןֶעּבַעגַעגּבָא

 .לָארשי רָעדניק יד ןיֿפ

 ןרהַא ןוא .י

 ןהיז ַענייז ןּוא

 .ג ,רבדמב

 ,(:ןעמהָענֿפיוא וטסלָאז רקפת

 רֶעייז ןעמיה ןַעלָאז יז סָאד םתנהכ תא ּורמשו
 ; םּוהטרְעמסעירפ דוק +  :דב
 ,רָערמָערֿפ רעה רֶעַּבָא רזה

 ,טנהָאנ ּוצ םהָעג רֶעכלַעו ברקה

 .ןָעְרָעו טיֹומֲעג לָאז ;תַמּוי

 טרֶערעג טָאה טָאג ןוא .י הוי רבדיו .אי

 ןץהשמ ּוצ | השמ לֵא

 :יֹוזַא ;רֹמאֵּל

 ןעמונעג ּבָאה ךיִא ןּוא .ביו = = 737 ינאו .בי
 םיול יד םיולה תא יתחקל

 לָארשי רָעדניק יר ןעשיװצֿפ לארשי ינב ךותמ

 רֹוכְּב לָּכ תחת

 םחר 5

 לֵאָרְִׂיינְבִמ
 ןערֶעהַעג ןעלָאז םיול יד ןּוא ;םִיולַה יל ויה

 .רימ ּוצ
 טרָעהְְג רימ ןֶעד ,י רֹוכְּ ל יל יּ /

 ;רֶענֶערָאּבעג;טשרע רֶעדֶעי
 ךיא ,ןֵעוו , א םִעד ןיִא יתפה םֹויִּ

 םענֶערָאּבעגקטשרֶע רֹוכְּב לכ ערי ןעגָאלשַעג ּבָאה
 ,םירצמ דנַאל םיִא

 ?טשרֶע ןֶערעי טָאטשנָא
 ,םָענֲערָאּבעג

 ,ּבייל:רָעמּומ א טנֲעֿפַע סָאװ

 ,לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 םירצמ ץֶראְּב
 יל יתשדקה

 םענַערָאּבעג:טשרִע ןעְעי לאְרשיב רוכב לֶב
 לָארשי ןוֿפ

 ; היפ א זיב שנֲעמ ַא ןופ המה דע םֶדֶאַמ

 ויהי יִל
 הוה יִנֲ

 טגילייהֲעג רימ רַאֿפ ְךיִא ֿבָאה

 :ןַערעהעג יז ןֶעלָאז רימ

 .מָאג ןיּב ךיִא

 .ישימח

 טרָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .די הָוהְי רֵּבַדְיַו .די
 ןץהשמ ּוצ הָׁשֹמ לא

 יניס ץטסיוו רעד ןיא ינימ רבדמב

 :יֹוזַא :רמאל

 .ןעמיטשעב (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 | יול ןוֿפ ןהיז יד להָעצ .וט יולינב תא דק .ומ
 ;רעייז ןוֿפ זיוה םָעֹד ךָאנ םתבא תיבל

 ,ךָאנ ןֶערָעטלִע
 ,ךָאנ ןעילימַאפ ערֶעייז ךָאנ םתחפשמל

 ןָאזרַעּפסנַאמ ןֶעדֶעי רכז לָּ
 רעבעה כ ןוא טלַא טַאנָאמ א ןופ הלעמו שרח ןבמ
 ' " .ןָעלהְעצ יז ּוטסלָאז : םדקפת

 יז טָאה השמ ןוא וט) םָתֹא קְפִיַו זמ
 טלהָעצַעג השמ

 הוהי יִּפ לַע

 :הָאצ רֶׁשֲאַּ

 נב הָלֶא ויהיו .ןי

: 

 ,להָעֿפֲעּב סָעטָאג ףיוא

 ןעלהָאֿפַעּב זיִא רֶע .יוו
 .ןַערָאוועג

 ןהיז ס'יול | ןעוועג ןענעז יד ןּוא .וי
 :ןֶעמענ ָערֶעייֵז םימ םתֹמְׁשִּב
 תהְק ןושרג

 : יררמּו
 ןעמַענ יד ןענעז עזיד ןוא חי | תומש הֶּלֹאְו .חי

 .יררמ ןּוא תהק ןּוא ןושרג

 ,ןהיז ס'ןושרג ןופ ןושרג ינכ

 :ךָאנ ןֶעילימַאֿפ ערָעייז ךָאנ םתַֹּפְׁשִמְל

 .יעמש ןּוא ינבל :יעמשו יִנבְל

 תֶהָק יֵנְכּו .טי
 בפ
 רַהְיְ םרמע

 .לָאױע ןּוא ןורבח : לאיזו ןֹורבֶח

 ,ב יררמ נבו .כ

 ןהיז תהק ןּוא .טי

 : ךָאנ ןַעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ

 ,רחצי ןּוא םרמע

 ןהיז ס'יררמ ןוא

 :ךָאנ ןעילימַאֿפ ַערֶעייז ךָאנ םָתֹּפִׁשִמ מל

 ; ישּומ ןּוא ילחמ ישּומו .ילחמ

 ןַענַעז שעיר םָה הָלֵא

 יול ןּופ ןָעילימַאֿפ יד

 ערָעייז ןוֿפ זיוה םָעֹד ךָאנ
 :ךָאנ ןרֶעמלֶע

 :ןושרג ןוֿפ ,אכ

 ינבל ןוֿפ עילימַאֿפ יד

 וולה תחפשמ
 :םתבא תיבל

 ןושרָגל .אב

 ינבְלַה תחפשמ

 19 .ג ,רברמנ

 ג יעמש ןּופ עילימַאֿפ יד ןּוא יִעְמִׁשַה תַחַּפְׁשִמּ

 | םֵה הלא

 יִּנִׁשְרִּנַה תחפשמ
 .םֶתיְֵקִפ .בכ
 רָב ָּכ ר

 ןַענַעז עזעיד

 .ןושרג ןוֿפ ןֶעילימַאֿפ יד
 עטלהַעצַעג ערֶעייֵז .בכ
 ןערעי ןוֿפ גנולהעצ יד ךרּוד

 ןָאזרַעּפסנַאמ
 ,רעבעה 7" ןוא טלַא טַאנָאמ א ןוֿפ הלעמו שרח ןֵּבִמ

 א עטלהָעצַעג ַערֶעייז םהידקפ
 ַעווג 0 יד
 2 דנעויומ ןעבעז | םיפלא תעבש

 .טרָעדנּוה ףניפ ןּוא :תואמ שמחו

 2 .גכ
 ןושרג ןּופ ןעילימַאֿפ יד .גכ | תּפ שמ .גכ

 ינשרגה

 ,ןּכשמ ןרָעטניה]ןרָעְגאל ןעלָאז ונח  ןֵבְׁשַּמַ ירחא

 .םײז:דנֲעװַא ןֶענעג :הַמ :

 ןוֿפ טשריֿפ רעד ןוא .דכ בא תיב אישנו .דכ
 זיוה;רעמאפ ד

 | :ןושרג ןוֿפ ינשרגל

 .לָאל ןופ ןהוז רעד ,ףסילא ;לאָל ןֵּב ףסילא

 טסנעיד:סגנוטיה רעד ןּוא ,הכ תרמשמו .הכ

 ןהיז ם'ןושרג ןיֿפ ןושרג ינב

 דע לָהאְּב

 ֶהאָהוןְְּשּמַה
 / - פס
 מי
 ;רֶעֹומ לחא חתפ

 :טלטצסטפיטש ןיִא

 סָאד ןוא (!ןּכשמ רעד
 ,(?טלַעצ 2

 קַערּוצ ןייז

 גנַאהרָאֿפ רֶעד ןּוא

 ןיִא גנַאגנייַא (םּוצ)
 . טלעצסמפימש

 רצחה יעלקו וכ ףיוה ןּופ ןעְגנאהרֶאּפ יד ןּוא .וכ
 ףסמ תֶאְ
 רצחה זופ

 סעד םּורַא זיא רֶעכלֶעוו | 5 לשמח לע רשא
 ,רַאטלַא םָעד ןּוא ןפשמ ביִבָס חּבְִּמַה ל

 גנַאהרָאֿפ רעד ןּוא

 ,ףיֹוה ןיִא גנַאגנייַא םּוצ

 ךַאד סָאד 6 .ןעקעד עטסרעטנוא יד (?
 .לָעֿפנעגעיצ יד ןוֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות 14

 וירתימ תאו

 : ותְרבַע לכל
 תהקלו .זב

 םרמע ןוֿפ עילימַאֿפ יד ימרמעה תַחפְשִמ

 ירהְציה ַחּפְשִמּו

 ינרבחה תַחַּפׁשִמ

 לאיוטה ַחַּׁשִמּו

 םִה הָלא
 גיִתָּקַה תֹפְׁשִמ
 ןופ גנולהעצ יד רוד חמ) לָּב רְַּמִמְּב .חכ

 ןָאזרַעּפסנַאמ ןֶעדֶעי רכז

 ןּוא טלַא טַאנָאמ א ןּופ - הָלְעַמְ שרח ןֵּבִמ
 :(ןעוועג ייז ןֶענַעז) רֶעכעה .7
 דנֲעזיֹוט ןַעּבעיז = .םיפלא תנמש

 קירטש ַענייז ןּוא

 ?טסנעיד ַעצנַאג ןייז רַאֿפ
 .גנונררָאנײַא

 :תהק ןּוֿפ ןּוא .זכ

 רהצי ןוֿפ עילימַאֿפ יד ןּוא

 ןורבח ןוֿפ ץילימַאֿפ יד ןּוא

 ;לָאיזע ןופ עילימַאֿפ יד ןּוא

 ןענֶעז עועיר
 .תהק ןוֿפ ןעילימַאֿפ יד

 ;טרָעדנּוה םֹּכֲעז ןּוא תֹואֵמ ׁשֵׁשְו

 ?סגנוטיה םעד (ןזָעְליִּפרֶע יז תרמשמ ירמש

 .םּוהטגילייה ןּופ טסנעיד :ׁשֶרּקַה

 תחק ןּופ ןַעילימַאֿפ יד .טכ } 'ִנּב תחפשמ .טכ
 ןהיז תהק

 ןרעגַאל ןַעלָאז = | ונחי

 ןפשמ ןוֿפ טייז רָעד ףיוא ןֵּכְׁשִּמַה ֶָרָי לע

 .ןָעדיז ןֶעגַעג ,הָנְמיִּת

 .ןּוֿפ טשריפ רֶעד ןּוא .ל
 זיוה:רַעטַאֿפ

 :תהק ַעילימַאֿפ רעד ןוֿפ

 בא תיב איׂשנו .ל

 יתהקה תחפשמל
 :לֶאיזע ןֵּ ציל

 ֶּתְרַמְׁשִמּו .אל

 חלשה ןרָאָה
 תחְּבְמַהְו ָרַמַהְ
 שדה יל
 ָהּבוְרָשְי ָָא

 .לָאױע ןּופ ןהוז רעד ,ןפצילא

 :םגנוטיה רֶעייֵז ןּוא .אל
 :זיִא טסנעיד

 שיט 0 ןּוא ןעטסַאק רעד

 דוא הרונמ יד ןּוא

 ,םֿפעג עגילייה יד ןּוא

 ןעלֶעװ ייז עכלַעװ טימ

 .ןעטיה (1

 יולה ִאיִׂשְנ

 םה הלא

 ,ןֶענעירֲעּב

 .ג ,רבדמב

 גנַאהרָאֿפ רָעד ןּוא ְךֶסַּפִהְו

 ?טסנעיד רֲעצנַאג ןיז מ | :ןתרבע לכו
 .גנונררָאניײַא ו
 טשריֿפ רֶעד ןּוא .בל אישנו .בל

 :יול ןּוֿפ ןעמשריפ יד ןוֿפ

 ,ןרהַא ןּוֿפ ןהוז רָעד ,רזעלא ) ר הא ב רעל
 ,רעטסעירּפ רַעַד ןהכה

 טכיזפיוא יד (םָאה רֶע) תדקפ

 (+ ןעליֿפרֶע סָאװ יד ןופ ירמש
 ןופ טסנעיד?סגנוטיה םָעד : שרקה תרמשמ

 ..םּוהטגילייה צף לאב ד
 :יררמ ןּופ .גל יררמל .גל

 יִלְחַּמַה תחפשמ

 ישּומה תחפש

 .ילחמ ןּופ ןָעילימַאֿפ יד

 ;ישומ ןוֿפ ןעילימַאפ יד ןּוא

 ןענֶעז עיר

 .יררמ ןוֿפ ןֶעילימַאֿפ יד = :יררמ תחפשמ

 םֶהיְֵקִפו .דל
 רֵבְז לָּ רַפְסַמְּב

 עטלהעצענ ַערֲעייֵז ןּוא = .דל

 ןֶערֶעי ןוֿפ גנולהעצ יד ךרּוד
 ןָאזרעּפסנַאמ

 ןוא טלַא טַאנָאמ א ןוֿפ הלעמו שרח ןבמ
 : רֶעכעה דמאצ א צל
 רנקיט כז | םיִפָלֲא תֶשש
 . טרָעדנּוהייווצ ןּוא י םיתאמו

 בָא תיב איִׂשְנּו .הל

 יררמ תחפשמל

 ןופ ןהוז רעד ,לָאירּוצ לבא ןּב לאירוצ
 ;ליחיבַא

 ןּכשמ ןוֿפ טייז רעד ףיֹוא ןּבשמה ךֶרָי לע

 ןופ טשריֿפ רַעַר ןּוא .הל
 זיוה?רָעטָאֿפ

 :יררמ ןּופ ןעילימאֿפ יד ןוֿפ

 ןרעגַאל יז ןעלָאז ונחי

 .ןעריז ןַענעג ;הָנֹּפַצ

 טכיזפיוא יד ןּוא .ול תַּדְקִפּו .ול

 זופ טסנעיר:סגנּוטיה םָעד ןופ
 ;זיִא ןהיז ס'יררמ =

 ןכשמ םָעד ןּוֿפ רָעטַערּב יד

 יִרְרִמ יֵנְּב תרמשמ | ,

 ןּכְׁשִּמַה ישרק
 ןעלגעיר ענייז ןּוא ויִחיִרבּו

 .ןעמיה (:



 .דימלתהו .הרומה תרות

 ןויז ןּוא ןעלייז ענייז ןוא
 ןעלְעוושרעטנּוא

 סָעֿפעג ענייז עלא ןּוא
 וינדאו ויָדְמִעָו
 יִלַּכ לֵכָו
 | יא  :ֹותְרֲֹע לכו
 רֵצֲחַה ירמעַ ול

 :טסנעיר עצנַאג ןיי
 .גנונררָאנײַא

 ףיוה םָעד ןיֿפ ןֶעלייז יד ןּוא .ּול

 ,םּורַא ביבס

 ןעלָעוושרעמנוא ערעייז םימ םהינדאו

 ןוא ךעלקעלֿפ ערֶעייז םימ | תל
 .קירטש ערֶעייֵז טימ |: םֶהיֵרְתיִמּ

 ןרעגַאל עבלעװ ,יד ןּוא .חל םינחהו .חל

 ןשמ םָעד רֶאפ | ןּבשַמַה יל

 ,טײז?ןעגרָאמ ןעגְעג | הָמְדְה

 טלעצסטפיטש םָעד רָאֿפ | דעומ לֶהֹא נפ

 :(ןענעז) טייז:ןַעגרָאמ ןַעגַעג הָחְרמ

 ,ןהיז ענייז ןוא ןרהא ןוא השמ ויַנֵבּו ןרהאו השמ

 (1 ןַעליֿפרַע יז | םירמש

 ןופ טסנעיד:סגנּוטיה םעד שדקמה תרמשמ

 ,םּוהטג ילייה םעד
 טסנעיד:סגנומיה םָעד ּוצ תרמשמל

 לארׂשי יִנְּב
 ברקה רזחו

 ;לָארשי רֶעדניק יד ןוֿפ

 ,רַעדמַערֿפ רעד רֶעּבֶא
 ,טנַעהָאנּוצ מהעג רֶעכלַעוװ |

 .ןַערֶעװ טיֹומֲעג לָאז : תַמּוי

 ןּופ עטלהָעצַעג ץלא ,טל ידוקפ לָּ .טל
 ,םיול יד םיולה

 טלהֲעצַעג ןַעּבָאה סע עבלעוו | שמ דקפ רֶׁשֲא
 ןרהַא ןוא השמ ןרהאו

 להָעּפְעב סַעטָאג ףיוא \ .הוהי יִפ לע

 ,רָאנ ןעילימַאפ ערֶעייז ךָאנ םתֹחּפְׁשִמְל

 ןָאזרַעּפסנַאמ רֶערֶעַי רכז לכ
 ןוא טלא םַאנָאמ ַא ןופ

 :(ןעועגןענעז) רעבעה לש במ
 םי ו תל
 .דנֲעזיֹומ גיצנַאװצ ןּוא ייווצ םיִרְשֶעַו ם ְש

 | ;ףֶלֶא
 .ןעטיה 6

 18 .3 ,רבדמב

 .יש ש
 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .מ הוהי רמאיו .מ

 השמ לא :ץהשמ ּוצ
 ?טשרֶע יד רָאג להָעצ|

 ןעכילנעמ ןוֿפ ערב רבז רכב לֵב רקפ

 טכָעלשעג

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ .לֵאָרְׂשִי נבל

 ןוא טלַא טַאנָאמ א ןוֿפ חָלֲעַמְ שדח ןֶבמ

 - םהָענ ןּוא אשו

 .ןֶעמענ ערָעייז ןופ להָאצ יד :םתמש רפסמ תא

 ּתְחַקָלְו .אמ
 יל םיולח תא

 ןעמהָענ טסלָאז ּוד ןּוא .אמ

 ,רימ רַאֿפ םיול יד

 ,טָאג ְךיִא הָוהי .ינא

 :טשרָע יר רָאג טָאטשנָא = רכב לָּכ תחת
 ענֶערָאּבעג

 ,לַארשי רָעדניק יד ןיֿפ לר רשי נב

 םִילַה תמ הב תאו

 רוכב לכ תחת

 ינב תמה

 :לארשי
 השמ רק כפיו .במ

 הוחי הוצ רֶׁשֲאַּ

 ותא 003
 *  רוכַּב לָּב תֶא

 :לֶאְרְִי יִנְבּב
 יהיו .מ
 רכז רוכב לֵב

 םיול יד ןוֿפ היפ סָאד ןּוא

 ;טשרע יד רָאג טָאטשנָא
 ענֶערָאּבעג

 .היֿפ ם'לָארשי רָעדניק יד ןיֿפ

 טלהַעצַעג טָאה השמ ןּוא .במ

 םהיִא טָאה טָאג יוו
 , ןֶעלהָאֿפֲעּב

 ענערָאּבַעג טשרֶע יד רָאג

 .לֶארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ןֶעווֲעג זיִא סע ןּוא .גמ

 ןערָאבעג-טשרֶע יד רָאג
 טכעלשעג ןעבילנעמ ןוֿפ |

 ןעמענ ןופ להָאצ יד ךרּוד תמש רפסמב

 לעמו שד
 :ךָאנ עטלהעצעג ערעייז ךָאנ םֶהיִדְקִפְל

 ,רנֲעזיֹומ גיצנַאווצ ןּוא ייווצ ףְלֶא םירׂשעו סינש

 םיִעְבִׁשְו השלש
 ; םִיִתאֵמּ

 רַעכעה ןוא טלַא טַאנָאמ ַא ןיֿפ

 גיצבעוז ןּוא יירד

 .טרעדנּוה ייווצ ןּוא
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 טרָערָעג טָאה טָאג ןוא .דמ| הוי רֵּבְדָיַו .דמ
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 ; רמאל :יִלא |

 םיִוְּלַה תא חק .המ
 רוכב לָּכ תחת

 ֶאָרְׂשִייֵנְבַּ
 לה תַמָהּב תא
 תב תה
 םיולַה יִל וה
 :הָוי ינֲ
 ייודפ תֶאְו .ומ
 םִעְׁשְַוהָׁשלׁשַה
 = םְתאָּמַהְ
 סולה לע םיִפְרעָה
 / רוכבמ
 ;לֵארׂשייִנְּב
 חקל ו
 תֶׂשֵמֲח תֶׁשֹמֲח

 סלק
 ַא ןוֿפ תֶלֹגְּנַל

 .ׁשֶרָּקַה לקשב

 הֶרָג -
 :לְקָּׁשַה

 ןֶעַּבֲעגּבָא טסלָאז ּוד ןּוא .חמ ףסכה  הָּתַתְנ .חמ
 רעּבליז סָאד

 ןהיז ענייז ןוא ןרהַא ויכלו ןר יֲהַאְל

 יוד

 :םֶהָּב םיִפיזעֶה
 השמ חקיו .טמ

 םוידפה ףֶסֶּכ תֶא

 םיול יד םֶהָענ .המ

 :טשרֶע יד רָאג טָאטשנָא
 ענַערָאּבַעג

 ,לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 םיול יד ןוֿפ היֿפ סָאד ןּוא

 ,היֿפ רֲעייֵז טָאטשנָא

 ןערֶעהעג ןעלָאז םיול יד ןּוא
 :רימ

 .טָאג ןיּב ְךיִא

 ץמזעלענסיוא יד רַאֿפ ןוא .ומ

 גיצּבעיז ןּוא וירד

 ,טרעדנוהייװצ ןּוא

 גירביא ןענַעז עכלָעוו
 ,םיול יד (+ ןֶעגֶעג

 ענֶערָאּבעג:טשרע יד ןוֿפ

 .לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ןעמהָענ ּוטסלָאז ומ

 לקש ףניֿפ ּוצ

 ,ּפָאק

 לקש ןַעגילייה ןיא

 ,ןעמהָענ ּוטסלָאז

 .לקש רעד זיִא הרג כ

 עמועלעגסיֹוא יד (רַאֿפ)

 .ייז רעטנּוא עגירּביִא יד ןוֿפ

 ןֶעמּונעג טָאה השמ ןּוא .טמ

 רעּבלישגנּוזעלסיֹוא סָאד

 ...רַאֿפ רהָעמ (1

 .ד ,ג ,רברמב

 םיפרעה תאמ

 טמזעלעגסיוא יד ןֶענַעג ;םִיוְלַה ייודפ לע
 .םיול יד ךרּוד

 ַענֶערָאּבעג;טשרַע יד ןוֿפ ג רוכב תאמ -נ

 לֵאָרְׂשִייִנְּב
 ףֶסּכַה תֶא חַקְל

 :רָעּבליז יה
 ןוא טרָעדנּוה יירד ,רנעזיומ | םיִשׁשְו הָׁשִמֲח
 גיצכַעז ןּוא ףניֿפ  ףלֶאְותֹואָמׂשלְׁשּו

 :שרקה לֵקָׁשִּב
 הָשמ הו.
 םידפה ףֶסֶּכ תֶא
 נבל ןר רֵהַאְל

 החי יִפ לע
 ןֶעלהָאֿפָעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הֶּוִצ רָשַאַּכ

 | :השמ תא

 עגירּביִא יד ןופ

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ספד ןַעמּונֲעג רֶע טָאה

 .לקש ןעגילייה ןיִא

 ןעּבעגעגּבָאטָאה השמ ןּוא .אנ

 יד ןוֿפ רַעּבליז סאד
 עטזעלעגסױא

 ,ןהיז ענייז ןוא ןרהא

 ,להָעֿפֲעּב םָעטָאג ףיֹוא

 ,ץהשמ

 .ך .יעיבש

 טרֶערעג טָאה טָאג ןוא .א* הֹוהי רדיו .א
 עה 1 דפ הנחה

 ןרהַא ןּוא השמ ּוצ ןרהַאלאו השמ לֶא |

 ;יזַא :רמאל

 להֶאצ יד ףיֹוא םהָענ .ב שאר תא אשנ .ב

 ןהיז תהק ןוֿפ תהק ינב

 ןהיז ס'יול ןעשיוצ ןוֿפ - יול יֵנְּב ךותמ

 ,ךָאנ ןַעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ םתחפשמל

 ערֶעיײז ןוֿפ זיוה םָער ךָאנ | ; םָתֹבֹא תיבל
 -ךָאנ ןרָעמלֶע

 םלַא ראי גיסיירד ןוֿפ .ג הָנש םישלשןבמ ג

 רָעְבְעה ןּוא הָלעַמ
 יש :

 ,טלַא רהָאי גיצפופ ויב) כ שמח ןֶּב דע

 הנ
 אֵבֵצַל אַּב לּב

 הָכאָלְמ תושעל

 : דעומ לְאְּב

 ןיא טמּוק סָאװ ,ןרָעדָעי
 טֿפַאשרעה

 םײּברַא'נַא ןָאהמ ּוצ

 .טלעצסטֿפיטש ןיִא
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 טסנעיד רָעד זיִא סָאד הר  תרבָע תאז .ד

 תֶהקיִנּ
 דעומ לֶהאְּ
 םׁשַָה ׁשֶדֶ
 נו הא ה
 הנחמה עֹסְנִּב

 ןהיז תהק ןוֿפ

 :טלעצסטפיטש ןיא

 .(:עטסגילײהרֶעלַא סָאד

 ןעמוקנײרַא לָאז סֶע ןּוא ה
 ,ןהיז ענייז ןּוא ,ןרהַא

 ףרַאד רֶענַאל סָאד ןָעוו
 ,ןֶעזיירּבָא

 ןעמהָענּבָארַא ןַעלָאז ייז ןוא ודְרֹוהְו

 גנַאהרָאֿפתכרּפ םָעד ךסמה תַכְרִּפ תא

 טימַאד ןֶעקֶעדֶעּב ןעלָאז ייז ןּוא הב ּוסְכְו

 | 10 ןרא ייפ .סיננייצ ןוֿפ ןַעטסַאק םעד | :תדעה ןרא תא

 ןענַעלֿפױרַא ןַעלָאז ייז ןּוא רו
 םהיֵא ףיֹוא

 ,לעפ/שחת ןוֿפ קעדּוצ א

 וילע ּונתנו ו

 שחת רוע יּוסְּכ

 ןעטיירפשרעפ ןעלָאז ייז ןוא ושרפו

 ןעצנַאג ןיא (?דנַאװעג א תלכת ליִלֵּכ דנב
 ,לָאװ?ץהָאלּב ןופ טי א ₪2
 ,ןעביוא ןוֿפ הָלֲעַמְלִמ

 ;ויִדַּב ּומֵׂשְו

 םיִנָּפַה ןחלש לעו .ז
 = שרי
 ֶלבְּ דב
 וילע ונתנו

 תרעק ה תא

 תֹפַּכַה תֶאְ
 תקנה תֶאְ
 סה תֹׁשָק תֶאְ
 דיִמָּתַה םֶָלְ
 הָיְ ייל

 .ןעגנַאמש ענייז
 ןוֿפ) שיט םָעד ףיוא ןּוא .ז

 ןהעזנָא םּוצ (םיורב יד
 ןעמיירפשרעפ ייז ןַעלָאז

 לָאװײעהָאלּב ןּוֿפ דנַאווֲעג א

 (* ןעגַעלֿפױרַא ןעלָאז ייז ןוא
 היא יֹוא

 הי ןעלסיש יד

 ןעלֿפַעל יד ןּוא

 ןערהערסגנוגינייר יד ןּוא

 ןוֿפ ןעסאמ יד ןּוא
 ,(?ננּוקֲערֶעּב

 טיֹורּב עגידנעטש סָאד ןּוא

 .ןייז םהיא ףיוא לָאז

 רעד ,ןֹורָא רעד ,ןעכַאז עגילייה ץנַאג יד (
 .תכרפ רָעד ןּוא ןערַאמלַא יד ,הרונמ יד ,שימ
 .ןֶעּבעג (5 .ןענדרָאנייַא ,ןָאהמ (* .ריילק ַא (?
 .רַעֿפּפָאקנַארט ןוֿפ רַערֶא 6

 ָהיִלָּכ ל תֶאְ 6 (=ןעגעלנײרַא לָאז ייז ןוא

 7 | .ד ,רבדמב

 םֶהיֵלֲע ּוׂשְרַפּו .ח

 ינש תַעַלֹוּת דָנּב

 ותא ּוסכו

 שחת רוע הָסְכַמְּ

 ןעמײרּפשרַעֿפ עלא ייז ןּוא .ח
 ייז ףיוא

 ;נױָאמרַאק ןּוֿפ דנָאווָעג א
 ןעקַעדעּב םהיא ן עלָאז יז ןוא ,םַעְרֶא5 עטּברַאֿפעג

 עֿפ?שחת ןוֿפ קַעדּוצ א טימ
 לָאװיַעהָאלּב ןוֿפ רנַאועג א תלכת ןעמהענ ןעלָאא יז ןוא | | 9 ּוחְקָלְו .ט מג גננַאמש ענייז וג 0 + } - געלער ןעלָאז ויָז ןוא ;ןידּב תא ומשו
 ןֶעקֶערַעּב ןעלָאז ייז ןּוא וּכִכְ
 = הרֹונמ:סגנּוטכיֹולֲעּב יד רואמה תרנמ תא

 ןעּפמָאל ערהיא ןּוא היֶתֹרַנ תֶאְ

 .ךעלגנייווצ ערהיא ןּוא היחק למ תאו

 היתתחמ תאו

 רַאֿפ סעַפְעִג עלא ןוא הנמש יל לֵב תֶאְ
 לייֵא ערהיא

 ןענעיִרַעּב יוז עכלעוו טימ הל ּותֹרְׁשֹירֶׁשֲא
 .רהיִא ייב ךיו :םהּב

 ּהתא ונתנו -י

 ןענאפשא ערהיא ןּוא

 יז ןעגָעלניירא ןעלָאז ייז ןּוא -י

 סַעּפְעִג ערהיא עלַא ןוא

 רוע הָסבִמ לֶא
 שחתה

 ; טומה לע ונתנו

 ,לעֿפשחת ןוֿפ קערּוצ א ןיא א

 ןענַעלֿפױורַא ןעלָאז ייז ןּוא
 .( ןעגנַאמש:נָארמ ירףיֹוא

 םָעד ףיֹוא ןוא אי
 רַאטלַא םָענעדלָאג

 ןעמיירפשסיוא יז ןעלָאז
 לָאװַעהָאלּב ןופ דנַאװעג א
 ןעקֶעדֶעּב םהיא ןעלָאז ייז ןוא

 הלא
 תֶלֶכְּת דב שר
 ותא ּוסכו

 שַחַח רוע מְכִמּ
 ;ויִּדַּב תֶא ומשו

 וחקלו בי

 תָרָשַה לכלב תא
 םב ותרשי רֶׁשֲא
 | שרק

 ,לַעֿפ;שחּת ןופ קָערּוצ א םימ

 ןעגעלניירא ןעלָאז יז ןוא
 .ןעגנַאמש ענייז

 ןעמהענ ןעלָאז ייז ןוא .בי

 סעֿפעעםגנּונעירעּב עלא

 ךיז ןענעידָעְב יוז עכלַעוו טימ

 ,םּוהטגילייה ןיא

 .גנַאמש רעד (1

 2 ןע
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 ןיא ןֶעגַעלנירַא ןעלָאז יז ןּוא | | דב לֶא ונתנו
 ,לָאװ-ַעהָאלּב ןּוֿפ רנַאװעג א תל

 - םתוא ופכו

 ,לעפ/שחת ןוֿפ קָערּוצ א טימ שחת רוע הָמְכְִּב

 ןעגעלֿפיֹױרַא ןעלָאז ייז ןוא :טומה לע ונתנו
 .ןעגנַאטשגָארטמ יד ףיוא

 ןעמהָעְנּבָארַא ןָעלֶאזייז ןוא | + תֶא ּונָשְדְו .גי
 ,רַאטלַא םָעד ןופ שא יד | !חבזמה

 ויִלְע ּושרפו

 ןֶעקַעדַעּב יז ןָעלֶאז יז ןּוא

 ןעטײרּפשרעֿפ ןעלָאז ייז ןוא
 סהיִא ףיוא

 ,עמיוררעפרופ ןוֿפ דנָאוועג א ;ןמגרא דגב
 ָאוו + + ;- קןש

 ןענעלֿפױורַא ןֶעלָאז יז ןּוא .די = = ןילע ונתנו .די
 םהיא ףיֹוא דא גד

 ,םָעֿפעג ענייז עלא יִלָּכ לַּכ תֶא

 ןְנעידעּב יוז עכו טימ | לע ותרשי רֶׁשֲא
 םהיִא ףיוא ךיז | םהב

 ,ןענַאֿפשַא יד =. * תתחמה תא

 תֶתוִּמַה תֶא
 יה תֶאְ
 תקומה תַאְ
 הבמה יִלּב לפ
 רע ושרפו

 שחת רוע יּוְּ

 ןעלּפָאג יד

 ןעלפיוש יד ןּוא

 ,ןֶעקֲעּב יד ןוא

 ,רַאטלַא םָעֹד ןוֿפ סָעֿפֶעג עלא

 ןעטיירפשסיוא ןַעלָאז יוז ןּוא
 םהיֵא ףיֹוא

 ,לַעֿפ:שחּת ןוֿפ קֵערּוצ א

 ןַעגָעלנײרַא ןָעלָאז יז ןּוא :וידב ּומָׂשְו
 .ןעגנאמש ענייז

 ענייז ןּוא ןרהַא ןָעוו ןוא .וט| ]הא הָּלִכְו .ומ
 טגידנַעעג ןַעּבָאה עו | ןהי |וינבו

 והטגילייה סָאד ןֶעקֲערעּב וצ שדה תא תֹּסַכְל

 א שילת
 הָנֲחַּמַה ַעִנּב

 ןוֿפ ןעכַאז עלַא ןו
 ,םּוהטגילייה

 ,ןָעזייר ףרַאד רַעגַאל סָאד עו

 ?נײרַא ןעעלָאז ךָאנרֲעד זיִא ואבי ןכ יִרֲחאו
 עמוק

 - ןהיז תהק תֶהק ינב

 , ןעגָארמ ּוצ תאֵׂשְל

 נָא טינ ךיז ןַעלָאז יז רֶעּבָא שדקה לאי ועְגי אלו
 ,םוהטגילייה סָאד ןָא ןערהיר

 .דימלתהו הרומה תרות

 דימה תַחְנִמּו |
 הָחְׁשַּמַה ןמשו

 וב רֶׁשֲא ל /

 .ד ,רבדמב

 .ןַעּברַאטש יוז ןָעְלָעוו ןַאר ותמו

 רַאֿפ ןָעגָארמ םּוצ זיא סָאד| | נב אשמ הֶּלִא
 ןהיז תהק תֶהֵק

 :דעומ לֶהֹאַּב

 ןוֿפ טכיזפיוא יר ןּוא ,ומ רזְעְלא תַּדְקִפּו <
 ,רזעלא

 רעד ,ןרהַא ןוֿפ ןהז רָעֹד ןהֹּכַה ןרַהַא ןב

 ֹואָמַה מש
 ,זיא רעטסעירפ

 םיִּמַּכַה תרטקו

 .טלעצסמפימש ןיִא

 גנומביולעב רעד ןּופ לייַא סָאד

 ?ןַעיירָעצַעּפס סָאד ןּוא
 ,קרָעוװכיֹור

 :זייפש ַענירנְעמש סָאד ןּוא
 ,רֲעֿפּפָא

 ,ליַא?ּבלַאז סָאר ןּוא

 םָעד ןוֿפ טכיזֿפיֹוא יד
 ןּכשמ ןַעצנַאג

 םהיא ןיִא סָאװ ,םָעֹלַא ןּוא
 ,זיִא

 והטנילייה סָאר רָעּביִא
 .ןַעכַאז ענייז רֶעּביִא ןּוא

 .רימפמ

 םדָערָעג טָאה טָאג ןּוא וי

 ןּבְׁשִּמַה לָּכ תדקפ

 לכ שב

 הוה רֵּבַדיִו וי
 ןץהשמ ּוצ השמ לא

 ןרהא ּוצ ןּוא ןרַהַא לאו

 | יצא ; רמאל

 םינ טלָאז רהיִא חי ותירכת לא .חי
 (' ןעטכינרָעֿפ ו

 םַאמש םָעד טבש תא

 ץילימַאפ תהק ןיֿפ יתחפה תחפשמ

 :םיולה ךותמ

 יוז רַאֿפ טוהמ םָאד ןוא .ש םהל ושע תאֹזְו .טי
 ,ןעּברַאמש טינ ןעלָאז ה+ ו יז ןּוא ןָעְּבְעל ןעלָאז יז והא | ותמי אלו ויחו

 .םיול יד ןעשיווצ ןוֿפ

 וצ ןֲעהֲעג ייז ןָעוו םֶּתְׁשִנּב

 :ןעטסגילייהרָעְלַא םּוצ םישדפה שרק תא

 ןעלָאז ןהיז עניו ןוא ןרזַא ואבי וינבו ןרהא
 ןהָעגנירַא וז צצ ו 47
 ;רעְדנַאנּופ ןָעלָאז יז ןּוא םתוא ּומשו
 ייז ןָעְלָעמש 0

 -ןָעטבינרָעּפ ּוצ ןַעְזָאל ּוצ טינ טלאז רהיִא (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 לע שיא שיא

 ותרבע

 ֹואָּׂשַמ לאו

 טינ רֶעּבָא ןָעְלָאז ייז .כ תֹואְרְלּואֹבְי אלו .כ
 ,ןהעז ןַעמיקנײרַא

 סָאד טקַעדרַעֿפ ןַעמ יוו שרקה תא עלבב
 ,םּוהטגילייה / |

 :טסנעיר ןייז ייּב ןרֶעדעי
 טייּברַא

 .ןעגָארמ ןייז ייּב ןוא

 .ןַעּברַאמש יז ןַעלֶעוו ןַאד :ּותמו

 .בכ--א ,ב עשוה :הרטפה

 ,א ש ְנ

 טדערעג טָאה טָאג ןוא .אכ| '/ בוס .אכ
 ץהשמ ּוצ 'הֶׁשֹמ לא |

 :יזַא - 7 :רמאל

 להָאצ יד ףיֹוא םהָענ .בכ שאר תֶא אשנ .בכ

 ,ןהיז ם'ןושרג ןוֿפ ןושרג ינב

 ,ךיוא ייז םה םּג

 ערָעייז ןּוֿפ זיֹוה םָעד ךָאנ םחבא תיבל
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע --
 ,ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערַעייז ךָאנ ;םֶתֹחּפְׁשִמְל

 סופר לל} טפ

 טלַא רהָאי גיסיירד ןוֿפ .גב : שלש ןכק ₪

 הָָׁש
 רֶעכעה ןּוא הלעמו

 טלַא רהֶאי גיצפופ זיב הנש םיִׁשִמַח ןְּבדִע

 ,ןעלהַעצ ייז ּוטסלָאז םתא רקפת

 טמּוק סָאװ ,ןרֶעדֶעי אבה לַּ

 טֿפַאשרַעה ןיא ןענעיר ּוצ אֵבֵצ אבצְל

 הרבע בעל

 ;דָעֹומ לְהאְּב

 תרבע תאז .דכ

 ִנְׁשְרִּנַה תחפשמ

 1 אָשַמְ ובֲעַל
 ןעגָארט ןעלָאז יז .הכ ואשנו .הכ

 ןפשמ ןוֿפ ןעגנַאהרָאֿפ יד ןּכשמה תעיִרְי תֶא

 טייּברַא נָא ןָאהמ ּוצ

 .טלעצסטֿפיטש ןיא

 טסנעיד רעד זיִא סָאד .דנ

 ץילימַאֿפ ס'ןֹושרג ןוֿפ

 :ןַעגָארמ םּוצ ןּוא ןֶענעיד םּוצ

 19 .ד ,אשנ ,רבדמנ

 ,טלעצסטֿפיטש סָאד ןוא | דעומ לֶהֹא תֶאְו

 קַערּוצ ןייז והסכמ

 יד ןוֿפ קָעדּוצ םָעד ןוא . שחתה הסכמו
 ,לט5:שחת | יל יי
 םהיִא ףיֹוא ויִא רעכלֶעװו \ | , 122 8

 ,ןעביוא ןוֿפ הָלְעְמְלִמ
 גנַאהרָאֿפ םָעד ןּוא ףךסמ תאו

 טל ןופ גנַאגנייַא (םּוצ) : דעומ לֶהֹא זחתַּפ

 טלעצ
 ןוֿפ ןעגנַאהרָאֿפ יד ןּוא .וכ | יעְלַק תֵאְו .וכ

 ףיוה םָעד רצחה

 םייּב גנַאהרָאֿפ םָעֹד ןוא | חתפ ךסמ תאו
 גנַאגנייַא הוא ךצ הב
 ,ףיֹוה םּוצ רֶעיומ ןופ רַצְחַה רעש

 ןֵכְׁשִּמַה לע רֶׁשֲא
 ביִבָס ַחַּבְזִּמַה לע

 םֶהיֵרְתמ תאו

 םער םּורַא זיא רֶעכלֶעװ
 ,רַאטלַא םָעד ןּוא ןכשמ

 ,קירטש ערֶעַייז ןּוא

 ?טסנעיד ַערֶעייז ַעלַא יא יל לב תא

 ףרַאד סָאװ ,סָעֹלַא יא רֶׁשֲא לֵב תֶאָו
 ןֶערֶעו טכַאמָעגּוצ השעי

 הל צ יי םֶהָל |

 . : ןש די :םיוא (סָאד) יז ןָעלָאז : ודבעו
 .ןעטײּברַא

 ןוֿפ לחֲעֿפַעּב םָעד ףיֹוא .ּונ ןרהא יִּפ לע וב
 ןהיז ענייז ןּוא ןרהַא וינבו

 טסנעיד רָעצנַאג רֶעד ןייז לָאז תבע לָּ היהת

 נשר יב
 אַ כ
 םָתָרֹבֲע לכל

 ֶהַָע םֶּתדְַפו
 תֶרְָׁשִמְ
 :םאָּׂשַמ לָּכ תֶא

 ,ןהיז ס'ןֹושרג ןוֿפ

 ןַעּבָאה ייז סָאװ ,םָעֹלַא ןופ
 ןענָארמ ּוצ

 ייז סָאװ ,סָעלַא ןופ ןּוא
 ;ןענעיד ּוצ ןֶעַּבָאה

 ('ןעגעלפיורא טלָאז רהיַא ןוא
 יז ףיֹוא

 (?טסנעיד?סגנוטיה סלַא

 ןַעּבָאה ייז סָאװ ,םָעלַא
 .ןֶענָארמ ּוצ

 .גנוטיה א טימ (? .ןַעלהָאֿפֲעּב ייז טלָאז רהיֵא (
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 טסנעיר רעד זיִא סָאד .חנ תַרֹבֲע תאז .חכ

 ןעילימַאֿפ יד ןופ תַֹּפִׁשִמ

 ןהיז ם'ןושרג ןוֿפ ִנִׁשרִנַה ינב

 ,טלעצסטֿפיטש ןיִא רעומ לְהֹאַּב

 טסנעיד:סגנּוטיה רֶעייז ןּוא ֶּתְרַמְׁשמּו

 ,רמתיא ןופ דנַאה רעד ןיא זיא רמתיא דיּב

 רעה ,ןרהא ןופ ןהז רע | :ןהכה ןרהא ןּב
 .רעטסעירפ

 .ינש |

 ןהיז ס'יררמ .טכ יִרְרִמ יֵנְּב .טכ

 םָתִפִׁשִמְל
 םֶתֲֹא תיִבְל
 :םתא רקפת

 םישלש ןֶבמ .ל

 ,ךָאנ ןֶעיליִמַאפ ַעְרָעייז ךָאנ
 ערֶעייז ןוֿפ זיוה םעד ךָאנ

 ,ךָאנ ןֶערֶעמלַע
 .ןֶעלהַעצ  ייז ּוטסלָאז

 טלַא ראי גיסיירד ןופ :

 הש
 רַעכעה ןּוא הלעמו

 טלַא רהָאי גיצֿפוֿפ הב םישמח ןֶּב דַע
 הנש

 ,ןַעלהַעצ ייז ּוטסלָאז םדקפת
* :7 

 ןיא טמוק סָאװ ,ןרֶערֶעי = אבצל אֹּבַה לכ
 טפאשרעה -- 7%
 ןָאהמ ּוצ רבעל

 :סמפיטש ןּוֿפ טייּברַא יד|  לֶהֹא תַרֹבֲע תֶא
 :טלָעצ ;רֶעֹומ

 זיא סָאד ןּוא .אל תאזו .אל

 טסנעיר:םגנוטיה רֶעד תרמשמ
 | יש

 ןַעּבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןופ םאשמ
 ,ןָעגֶארמ ּוצ ד ד ה

 ןעּבָאה ייז סָאװ ,םָעלַא ןוֿפ םתדבע לכל
 ןענעיר ּוצ יז כ דב
 :טלעצסטפימש ןיא דָעֹומ לֶחֹא ב

 כשמה ישרק
 ויחירבו

 :וינדאו ויִדּוּעַו

 ןכשמ ןוֿפ רָעמַערּב יד

 ,ןָעלגעיר ענייז ןּוא

 ענייז טימ ןעליײז ַענייז ןּוא
 .ןַעלעװשרעטנוא

 .דימלתהו הרומח תרות

 רֵמָתיִא דַיּב |
 :ןָקכה ןרחא ןֵּב

 אָבְצַל אָּבַה לָּכ

 .ד ,אשנ ,רבדמב

 ףיוה ןופ ןֶעליײז יד ןוא .בל רַצְחַה יִדּוּמַעְו .בל

 ,םּורַא ביבס

 ןעלעװשרעטנּוא ערעייז ןּוא םֶהיֵנְדֲאְ

 ךעלקעלֿפ ערָעייז ןוא םֶתֹדְתיִ

 - קירטש ץערָעיז ןּוא םהירתימו

 ןָעכַאז עלא ערעייז ראפ ֶהיֵלְּ לֵבָל
 עצנַאג .רעייז ראפ

 ,גנונררָאנײַא;טסנעיר
 ןוא םֶתָרֹבַע לכלו

 ודְקִפְּת תֹמָׁשְבִ
 ;להָעצּוצ

 לע ןעכַאז יד יִלָּכ תֶא

 . טסנעיר:םגנוטיה ןוֿפ תרמשמ

 ןַעּבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןופ :םאשמ

 .ןעגָארמ ּוצ זזה
 טסנעיד רֶעד זיא סָאד ל = תדבע תאז .גל

 ס"יררמ ןוֿפ ןעילימַאֿפ יד ןופ יררמ נב תחפשמ

 ןהיז
 ןַעּבָאה ייז סָאװ ,סָעלַא ןוֿפ םֶתְרֹבֲע לבל

 ןענַעיד ּוצ
 טלַעצסטֿפיטש ןיִא דעומ לָהאּב

 רמתיא ןּופ דנַאה רעד ןיִא

 רעד ,ןרהַא ןּוֿפ ןהוז רעד
 .רעטסעירפ

 טלהָעצעג ןָעּבָאה סֶע ןוא .דל

 ןרהא ןּוא השמ
 רקפיו .דל

 ןרהאו השמ | ,

 הרע
 יִתְִַּ ינְּב תא
 םֶתֹּפְׁשִמַל

 ;םָתֹבֲא תיִבלּו

 םישלש ןֶבמ .הל
 הנש

 יש

 רעד ןוֿפ

 עדניימַעג
+ 

 ןעמשריפ יד ןּוא

 ןהיז תהק

 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ
 ערעייז ןוֿפ ןיֹוה םָעד ךָאנ

 .ךָאנ ןֶערעטלַע

 םלַא רהָאי גיסיירד ןוֿפ 5

 הלעמו
 3 ;ןןרש

 םיִׁשִמֲח ןֵּב דעו
 תש

 רעכעה ןּוא

 ,טלַא רהָאי גיצֿפוֿפ זיּב

 ןיִא טמוק סָאװ
 טֿפַאשרָעה |

 ?םטֿפיטש ןיִא טסנעיד םּוצ
 .טלַעצ = =

 ,ןרֶערֶעי

 לֶהֹאַּב הָדֹבֲעַל
 :דעומ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעווֲעג ןענ סֶע ןּוא .ול םהידקפ ּויהּיַו .ול
 .עטלהעצעג טרעייז

 ךָאנ ןעילימַאֿפ ערָעיז ךָאנ םתחפשמל

 ,דנעזיומ ייווצ םיִפְלַא

 טרָעדנּוה ןַעּבעיז תואמ עבש

 .גיצפופ ןּוא :םיִשַמִח

 ידוקפ הֶּלִא .ול

 יִתָקְקַה תחַּפָשִמ
 .דַבעָה לָּ
 דעומ לָהאְּב

 .השמ דקפ רֶׁשֲא

 עטלהעצעג יד ןֶענֶעז עזיד .ּול

 ןעילימַאֿפ תחק ןוֿפ

 טנעיד סָאװ ,ןרָערַעי ןופ

 ,טלעצסטֿפיטש ןיא

 טלהעצעג ןַעּבָאה סֶע עכלעװ
 ןר רהַא ןּוא השמ ןר האו

 להָעַפָעּב םעמָאג ףייא |  הָוהְי יפ לַע

 .ןץהשמ ךרּוד ; השמ ריב

 עטמלהָעצעג יד ןּוא חל ידוקפו .חל

 ןהיז ם'ןושרג ןוֿפ ןושרנ יֵנּב

 ךָאנ ןַעילימַאֿפ ערָעייז ךָאנ םתוחפשמל

 ;םָתֹבַא תיִבָלּו

 םישלש ןֶּבִמ .טל
 הנ

 ערָעייז ןופ זיוה םָעד ךָאנ ןוא
 .דָאנ ןַערֶעטלֶע

 םלַא רהָאי גיסיירד ןוֿפ .טל

 הָלְעַמְ
 טי :

 ,טלַא רהָאי גיצֿפוֿפ ב םיִׁשִמֲח ָב ד
 ו

 רָעְכְעה ןּוא

 יע

 אֵבֵצַל אָּבַה לב

 תבע
 : דעומ לָהְאְּב

 םֶהיֵדְקּפ ּויְהִּיַו .מ

 = טמּוק סָאװ ,רָעדֲעי
 ;שרעה

 טסנעיד םּוצ

 .טלעצסטפימש ןיא

 ןעווענ ןָעְנָעו םִע ןוא .מ
 נטלהטצעג ערעייז

 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ םֶתַֹּפְׁשִמִל
 ערעייז ןוֿפ זיֹוה םעד ךָאנ םתבא תיבל

 :ךָאנ ןערעמלע וי
 ?םֹּכָח ןוא דֹנֲעזיֹוט ייוצ תואמ ששו םיפלא
 טרעדנוה ה
 | .גיסיירד ןּוא ;םיִׁשלׁשֹו

 ידוקפו .במ |
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 ידוקפ הֶּלִא .אמ

 וׁשְרנינּבתּפְׁשִמ |
 דבעַה לָּכ

 דֶֹומ לָחֶאְּב
 השמ רַקַּפ רֶׁשֲא

 ןרֲהַאְ
 ;הָוהְי יּפ לע

 עטלהַעצַעג יד ןַענעז עזיד .אמ

 ןוֿפ ןעילימַאֿפ יד ןופ
 ,ןהיז ס'ןֹושרג

 טנעיד סָאװ ,ןרֶעדָעי ןוֿפ

 ,טלעצסמפיטש ןיִא

 טלהעצעג ןעּבָאה סע עבלעוו
 ןרהַא ןוא השמ

 .להָעַפָעּב םָעטָאג ףיוא
 עטלהָעצַעג יד ןּוא ,במ

 רָב חפש
 םֶתֹחְפשמְ
 ;םָתֹבֲא תיִבְל

 םישלש ןֶּבִמ גמ
 ו

 ס'יררמ ןּופ ןעילימַאפ יד ןוֿפ
 ןהיז = )

 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ עי ךָאנ

 ערֶעייז ןוֿפ זיוה םעד ךָאנ
 ,ךָאנ ןֶערֶעטלֶע

 טלַא רהָאי גיסיירד ןּוֿפ .גמ

 רֶעכֲעה ןּוא 7 הלעמו

 ,טלַא רהָאי גיצֿפוֿפ 2 םיִׁשמָת ב דע

 הש
 טפַאשרעה זז ןיא טמוק סָאװ ,רעדעי אָבָצַל אָּבַח לָּ

 ;סטֿפיטש ןיא טסנעיד םּוצ לֶהאְּב הובֲעַל
 --- ,טלָעצ :רעומ

 | ןַעוועג ןֶענַעז סֶע ןּוא ,דמ םֶהיֵדְקִּפ ויהיו .דמ

 ,עטלהָעצעג ערֶעיײז
 :ךָאנ ןעילימַאפ ערָעייז ךָאנ םֶתֹּפְׁשִמְל

 דנֲעזיֹוט יירד םיפלא |

 .טרָעדנּוה ייווצ ןוא :םיתאָמו

 עטלהעצעג יד ןֶענֶעז עיד המ | ידוקפ הֶּלִא .המ

 ס'יררמ ןוֿפ ןֶעילימַאֿפ יד ןופ יררמ נב תחפשמ
 ,ןהיז

 טלהעצענ ןעּבָאה סע עכלָעו | הָשמ דקפ רֶׁשֲא
 ןרהַא ןוא השמ | ןרהַאו

 להָעַפְעּב סָעטֶאג ףוא |  הָוהְי יפ לַע

 :השמ די
 םיִדָקַּפַה לָּב .ומ

 .ן'השמ ךרּוד

 ,עטלהָעצַעג יד רָאג .ומ
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 ןָעּבָאה סֶע סָאוְו םָעד ןופ הָׁשֹמ דקפ רֶׁשֲא
 ןרהַא ןּוא השמ טלהעצעג ןרֲַאו

 לָארשי ןוֿפ ןעטשריפ יד ןּוא לֵאָרְׂשִי יאש

 םיול יד םיולה תא

 ךָאנ ןָעילימַאּפ .ערעייז ךָאנ םָתֹּפְׁשִמְל
 ;םָתֹבֲא תיבלו
 םישלש ןֵּבִמ ומ

- 

 ערָעַייז ןופ זיוה םָעד ךָאנ ןוא
 ,ךָאנ ןָעְרָעמלַע

 טלֶא רהָאי גיסיירד ןוֿפ .ומ

 רֶעכָעה ןּוא הלעמו

 םישמח ןֵּב דעִו
 הנש
 נוב

 רבעל אֵּבַה לָּכ

 הָדֹבֲע תַרֹבֲע

 אֵּׂשַמ תַרֹבֲעַ

 .:דעומ לָהאְּב

 העיקָפ ויהיו .חמ
 םיִפְלֶא תנמש

 תואמ שמחו

 :םינמשו

 הָוהְי יפ לַע .טמ
 | םֶתֹא דקפ

 ,טלַא רהָאי גיצֿפוֿפ יב

 ןָאהט ּוצ טמּוק סָאװ ,רֶעדֶעי

 (:טײּברַא;טסנעיד ַא

 טייּברַא;סגנּוגָארמ ַא ןּוא

 -- ;טלָעצסטֿפיטש ןיִא

 ןַעוועג ןענעז םִע ןוא .חמ
 עטלהַעצעג ערעייז (רָאג)

 דנֲעזיֹומ טכַא

 טרָעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 .גיצכַא ןּוא

 להָעֿפַעּב סָעמָאנ ףיֹוא .טמ

 (?טמיטשַעּב ייז ןַעמ טָאה

 ,(5השמ ךרּוד החשמ דיב

 טָאה רֶע סָאװ ,ןרעדע | לע שיא שיא
 (* ןענעיד ּוצ | !תרבע

 ּוצ טָאה רֶע סָאװ ןּוא ואשמ לעו
 ;(* ןעגָארט :ס7 רד

 עטלהעצעג ענייז ןּוא וידקפו
 (ןָעוועג זיִא) | 0

 .ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו הוהי הּוצ רֶׁשֲא

 .ןץהשמ :השמ תא

 .ןָטמּונָעגפיוא (5  .ןעמיה ןּוא ןעגינייר ּוצ (1

 .טסנעיד ןייז ףיֹוא : .םָענדרָאָעג טָאה השמ יוו (=

 .טסַאל ןייז ףיוא (65

 םֶהיֵנֲחַמ תֶא

 .ה ,ד ,אשנ ,רבדמב

 .ה .ישילש

 טרֶערָעג טָאה טָאג ןּוא .א הוחי רָּבְדִיו .א

 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :םָעדנַענלָאֿפ :רמאל

 רעדניק יד לחַאפָעּב .ב ינּב תֶא וצ -ב

 ,לָארשי לָאְרְשי
 ו שי יז סאד ֲַָּמֲ ןמ וחלש

 ןֶעדֶעי ןוא ןגיצמטרק ןעדעי בז לֵכְ עּורְצ לֵב |
 ,ןעגיסולפ

 ןיירנּוא זיא םָאװ ,ןָעדָעי ןוא של אממ לֵב
 .ןעמיוט ַא ןיֿפ ןערָאװעג

 ייס ,ןָאזרַעּפסנַאמ ַא ייס .ג הבקנ דע רֵכְּזִמ .ג
 ,רעמיצנָעיורפ ַא

 ; ןעקישסיֹורַא רהיֵא טלָאז וחלשת

 רֶענַאל ןרָעפיוא הָנֲחַמַל ץּוחמ לא
 ,ןעקישסיֹורַא יז רהיִא טלָאז םּוחְלַׁשּת

 ;רֲעֿפ טינ ןַעלָאז ייז סָאד ואממי אלו
 ןעגיניירנּוא

 ,ןערַעגַאל ַערֶעייז
- 

 .ןיואוו ךיא עכלָעוו ןנשיװצ | בש נָא רֶׁשֲא
 ,םָכֹותַּב

 לארשי רַעדניק יד ןּוא .ד ינב ןכ ושעיו .ד
 ,ןָאהמָעג יֹוזַא ןעּבָאה ֵאָרְִׂ |

 םָתֹוא וחלשיו

 ,רָענַאל ןרָעסיֹוא הנַּמַל ץּוחמ לֵא

 הוהי רֵבְּד רֶׁשֲאַּכ

 = חַשמ לֶא
 יד ןָאהטעג ןעבָאה ייזא :לארשיינבושעב

 .לָארשי רָעדניק
 טרֶערָעג טָאה טָאג ןּוא .ח הוהי רָבדיו .ה

 ן'השמ ּוצ השמ לא
 :ֹוזַא

 ?סיֹורַא ייז ןָעּבָאה ייז ןּוא
 טקישַעג

 טדָערֲעג טָאה טָאג יוו

 ,השמ ּוצ

 רֵּבִּד .

 לֵאְְׂשִי יִנְּב .

 ַא הָשֶא וא שיא

 דער -ו

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 ,יורפ ַא רָעדֶא ןַאמ
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 ןָאהמ ןָעְלָעוו יז ןעוו וׂשֲעַי יִּכ

 ןעגעג דניז עלא ןופ (ענייא) םדאה תאטח לָּבַמ
 ,ןנשנמ ל

 ןעכָערּברַעֿפ ַא ןהֵענַעּב ּוצ הָוהיֵּב לַעמ לעֶמִל
 ,טָאג ןֶעגֶעג 2

 ךוז טָעוװ ןָאזרַעּפ יד ןּוא שפנה הָמְׁשִאְו
 ,ןִע עגידלושרעֿפ ;אוהה

 ןייז ('הדומ ךיז ייז ןעלָאז ו ודותהו .ז

 ,דניז רַעייז (ןיִא) םתאטח תא

 ,ןָאהטַעג ןַעּבָאה ייז סָאװ ושע רֶׁשֹא

 ןעּבעגּבָאקירוצ לָאז רֶע ןוא ומשא תא ביִשַהְ
 ךאשרלּוש ןייז

 ןעצנַאג ןיא ושארב

 לָאז ןּופרָעד לעמפניפ א ןּוא יִלָע ףסי ּותְׁשיִמַחַו
 ,ןעגעלּוצ רֶע

 ןעּבעגּבָא סֶע לָאז רֶע ןּוא ןֵתַנו

 רֶע ןֶעבלַעו ןעגעג ,םעד ּוצ ;וק םֵׁשֲא רשאל
 .םוירלושרעֿפ ךיז טָאה | - + 9? ךה
 טָאה ןַאמ רעד ביוא ןּוא .ח שיאל ןיא םִאְו .ח

 ,ןעמדנַאװרַעֿפ ןייק טינ לאג
 יד םהיִא ןָעּבָעְנּוצְבָאקירּוצ םֵׁשֲאָה ביִׁשֲחְל

 ,ךאז ;רלוש ןילא

 ךאשרלוש ַענֶעּבַעעגעגּבָאפ ה { - דיי ?קירוצ יד טרֶעהעג ןאד| בֵׁשּוּמַה םשאה
 ,טָאג ּוצ הָוהיַל

 ,רעטסעירּפ םּוצ ןהבל

 ןוֿפ רעדיוו םָעד רֶעסיֹוא םיִרֵפַּכַה ליִאדַבְּלִמ
 ,גנּוּבעגרַעֿפ

 טינרָעֿפ ןָעמ ןַעכלַעװ טימ וב רַּפכִי רשא
 .(דניז ןייז) טה : וילע

 המורת לכו .ט

 ישָדָמ לָכָל
 ,לָארשי רָעדניק יד ןופ לֶאְרשי ינב
 ןעגניירב ןעלַעוו ייז סָאװ ןהּכל בירק רֶׁשֲא

 ,רעטסעירּפ םּוצ
 .ןערעהעג םהיא ּוצ (סָאד) לָאז : היהי ול

 ןייז לָאז) רֶערֶערֶעי ןוא .י
 ענייז (רֶעּביִא רַעשרעה א

 ,(?רעמיטגילייה

 ןעּבַעג ןֶעק רֶע (

 רָעֿפּפָא;ּבעה סָערֶעי ןּוא ₪
 רעמיטגילייה עלַא ןוֿפ

 וׁשָָ תֶא שיאו י
 .ןֶענעקרִע ,ןהעמשעג ('

 .ליוו רֶע ןַעמעוװ

 29 .ה ,אשנ ,רבדמב

 : ןֶערָעהעג ייז ןֶעלָאז הי ּוצ ויהי ול

 , רָערֲערֲעי שיא

 ןָעְבָעג טעו רֶע סָאװ ,סָאד | ןהכל ןתי רשא
 ,רָעטסעירּפ םָעד

 : הָיִהְי ול .םהיִא ּוצ ןַערֶעהֲעג סע לָאז
 .יעיבר 0

 רּבּד .בי ; רֹמאֵּל השמ לֶא הָוחְי רָּבִדיַו .אי

 שיא שיא םֶהְלֶא תראו לארי יִנָּב לא
 בכשו גי לָעמ וב הָלֲעַמ וְּׁשִא הּמׂשְת יִּ

 הֶׂיִאיִניֵעְמ םלעְנו ערז תַבְִׁש הָתֹא שיא
 = או הָּב יא דַעו האמ איִחְוהָרְְִנו
 הָאְנְק חור ויָלָע רַכֲעְו .די :הָשַפְתִנ אל

 איִבְָ וט :הֶאַמְמְנ אל איָהְו וָשֶא תֶא אקו
 תֶא איִבָהְו ןָקכה לֶא ותשא תֶא ׁשיִאָה
 םידש חמאה תֶׂשֲע לע הק
 יִּכ הַנֹבְל וילָע ןֵּמִי אלו ןמש ויָלָע קֹצִי אל

 ןוָעתֶרְּזמ ןֹורִָז תַחְנִמ אוח תֹאָנִק תַחְִמ
 :הָוהיינפל הָרְמָעהְו ןהַֹּה התא ביִרְקִהְו .ומ
 מו ׂשֶרָחיִלְכִבםיִׁשדק םִימ חכה חוי
 חקי ןכשמה עקרקּב הֶיְהִי רֶׁשֲא רֵפֲעָה

 ןהכה דיִמָשָהְו .חי :םִיַּמַה לֶא ןֵתָנְו ןֵקֹּכַה
 השאה שאר תֶא ערפו הָוהי יִנפְל הָשֶאַה תא

 תַחְנִמ ןֹרַָה תַחְממ תֶא ָהִפַּכ לע ןַתָנו
 םִרָּמַה יִמ ויהי ןחבה דִיְבּו אוק תא
 רמו הכה הָתא יִָשַהְו .י :םיִרְרָאמַה
 אל םִאְו ָךֶתֹא שיא בֵבָׁש אל םִא הָׁשִאָה לֶא
 םיִרֵּמַה יממ יקנה ףשיא תחת האמ תיטש

 תחת תיִמָש יִּכ ּתַאְו -כ :הָלֶאַה םיִררָאמה |

 ותבבש תא הב שיא ןתיו תאמְטנ יו שיא

 תֶא ןהכה עיבשחו .אכ :ףשיא ידעלבמ
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 הָשֶאְל ןקכה רַמָאְו הָלֶאְה תַעַבְׁשִּ הָׁשִאָה
 מע תב הְָׁשְִו לאל ךתוא ה ןת

 יעַמְּב הָלֵאָה םיִרְרֶאְמַה מַה ּואָבּו .בכ
 ןֵמָא הָשאָה הָרָמִאְו ךֶרָי לפנלו ןָטְּב תובל
 רבה הָלֵאָה לאה תֶא בְֵכו. :ןמָא
 השאה תא הקשה .דכ :םִרֵּמַה ימ לא הָחַמּ

 מַה הָב ואבו אַ םִרָמ יִמ תֶא
 הָׁשְאָה דַימ ןהכה חַקָלְו .הכ !םיִרָמְל םיִרְרֲאְמֲה
 פל הפה תֶא ו אתה תְִַ תא
 ץמְקְו .וכ :חבזמה לֶא ּהָתֹא ביִרְקִהְו הָוהְי
 יִטָקְִו הָתְרַּנַא תֶא הָחְנִּמַה ןמ ןַקּבַ
 מה תֶא ֵׁאָהתֶא הָקְׁשִי רְַַ הָּבּוִּמַ
  הָאְמֶּטִנ םִא הָתיָהְו םִיַּמַה תֶא ּהָקְׁשִהְו .נ
 מַה ּהָב ּואֵבּו ּהָׂשיִאְּב לעמ לעמִּתַו
 הכי לנו הָנמִבהָתְבְֶםיִרָמְלםיִרְֶאְמַ
 או תכ :הָמע בֶרֶּבהֲָאְל השֶאָה הָיָה
 התו או הָרְּו הֶׁשֶאָה האמ אל
 רֶשֲא תֹאַנְּקַה תרות תאז .טכ :ערז הָעְרנו
 וא .ל :האמטנו השיא תחת השא הטשת

 תֶא אקו הֶאְנק חור ויָלֲע רבע רֶׁשֲא שיא
 הָשָעְו הו נפל הָשָאָה תֶא דיעה וא
 הֵּקנְו אל :תאזה הרותה לָּכ תֶא ןֵהֹּכַה הל

 :הָנע תֶא אשת או הׁשָאָהְ ןעמ שיאָ
8 

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא .א| | הוה" רֵּבדיַו .א
 ץהשמ ּוצ | השמ לא

 ;יֹוזַא | " :רמאל

 רָער .ב רֹּבִּד .ב

 לָארשי רעדניק יד וצ לארׂשי ינּב לא

 הָוהיל ריי רָשָא !

 וו ,ה ,אשנ ,רבדמב

 םֶהָלֲא תרמו
 השֶא וא שיא

 אֵלַי יִ
 רַנ
 יז ד
 : הָוהיל ריִּזַהְל

 רכשו ןִיַיִמ כ
 ריִזי

 יי ץמח
 רֵכֵׁש ץמחו
 התשי אל

 םיִבָנְע תרשמ לכ
 = הְֶּׁשִי אל

 םיבנעו
 םיִׁשִביִו םיִחְ
 :לכאי אל

 :ןעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןוא

 .יֹורֿפ א רָעדֶא ןַאמ ַא

 ךילטייד טָעוװ רֶע (:ּביֹוא
 ןעבַערּפשסיוא |
 0 ןָעְָאזּוצ<וצ

 ןוֿפ גָאזװצ א
 ,םָענעטלַאהעגּבָא'נַא

 .םָאג רַאֿפ ןַעטלַאהיצּבָא ךיז

 ןוֿפ ןּוא ןייוו ןיֿפ (זיִא) ג
 קנַארטַעג עקראמש

 ;ןַעמלַאהּבָא ךיז רֶע לָאז

 ןייוו ןּוֿפ גיסֶע

 ץקרַאטש ןוֿפ גיסָע ןּוא
 קנַארמעג

 ,ןעקנירט טינ רֶע לָאז

 ןעביורטנייוו | ,.ןוֿפ (.טֿפַאז ןייק ןּוא
 ,ןעקנירמ טינ רֶע לָאז

 ,ןעביורטנייוו ןוא
 ,ענעקורט רֶעדֶא עטכײֿפ

 .ןַעסֶע טינ רע לָאז

 ןוֿפ (*טייצ עצנַאג יד .ד
 ,גנּוטלַאהּבֶא ןייז

 טרָעװ סָאװ ,םָעלַא ןוֿפ
 מכַאמָעג

 ורזנ יִמְי לכ .ד

 הָשָע רָָא למ
 ןיה ןפַמ
 גז דעו םיִַצְרַחַמ
 :לבאי אל

 ימי לָּ .ה

 ,קָאמשנייוו ןוֿפ

 ,ץכְעְלֶאש ויּב רֶעגרֶעק ןוֿפ

 ..ןעסֶע טינ רֶע לָאז

 םייצ ַעץצנַאנ יד .ה

 גָאװצ;סגנוטלַאהּבָא ןייז ןוֿפ ורזנ רדנ
 :י פיו

 טיג רֲעסָעמרעַעש ןייק לֶא = רבעי אל רעת
 (+ ןעמוקֿפױרַא הנח וה

 ,פָאק ןייז ףיֹוא
 ןֶערֶעװ לוֿפ טָעװ סֶע זיב

 ,גָעט יד
 ךיז טעוו רֶע סָאװ

 ,טָאג ראפ ןַעמלַאהּבֶא

 ושאר לַע
 םימיה תאלמ דע

 וצ ןַענָאזוצ ךיז רֶע ןָעק ליוו רֶענייֵא ביוא (1
 .ץמקייוועגסיוא ,ענַעסָאנַעגֿפױא (5 = .ריזנ א ןייז

 .ןהָעגרֲעּבירַא (+ .גָעט ַעלַא (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,גילייה ןייז רֶע לָאז היהי שדק

 יירפ ןעסּכַאװ ןָעזָאל ערפ לג
 ןוֿפ רָאה סָאד : ושאר רעש

 וריזה ימי לּכ -ו
 הוחל =

 7 תֶמ שָפִנ לע

 : אבי אל

 +  ומאֹלּו ויִבֲאְל ג

 ותחאלו ויִחֲאְל

 םהְל אֵּמַּטִי אל

 .פָאק ןייז
 ןייז ןוֿפ םייצ עצנַאנ יד ו
 --- ,טָאג ראפ ךיז ןעטלַאהּבָא

 .ןהָעג ּוצ םינ רֶע לָאז

 וצ ןּוא רַעמָאֿפ ןייז ּוצ
 ,רָעטומ ןייז

 ןייז וצ ןּוא רָעדּורּב ןייז ּוצ
 ,רֲעמסָעוװש

 ךיז רֶע לָאז ייז ןָא (ךיוא)
 ,ןעגינײרגּוארַעֿפ טינ

 ,ןַעּברַאטש ייז ןָעוו םתֹמִּב

 טָאג ןייז רַאֿפ גנוטלאה 5 2 שי ;ּבָא ןוֿפ ןעכייצ סָאד ןָעד ויחלא רזנ יִּכ

 .ּפָאק ןייז ףיֹוא זיא : ושאר לע
 ורזנ ימי לכ .ח

 ;הוהיל אוה שדק

 תַמ תּומָי יִכְו .ט

 ןייז ןופ טייצ ַעצנַאג .יד .ח

 .טָאג רַאֿפ גילייה רע זיא

 טעו רָעְנייִא ּביֹוא ןּוא .ט
  םהיֵא ייּב ןַעּברַאטש ויִלָע

 גנילצולפ "םאתפ עַתַפּב

 ןעכאמ ןיירנוא םָעְוו רֶע ןּוא אממ)]

 ןייז ןופ ןעכײצ:ּפָאק סָאד ורזנ שאר
 ,גנומלַאהּבָא 4

 ושאר חלו
 ותרהמ םֹויִּ
 יִעיִבְׁשַה םייב
 צי
 יִניִמְׁשַה םזיבו .י
 סת יש אב
 היי נב ינש וא
 ןהכה לֶא
 לָהֶא חַתִּפ לֶא

 :דתמ = |

 ּפָאק ןייז ןֶערֶעשּבָא רָע לָאז

 ,גנוגינייר ןייז ןוֿפ גָאמ ןיא

 גָאט ןעטּבעיז ץֿפיֹוא

 .ןֶערֶעשּבָא םהיא רֶע לָאז

 גָאמ ןַעמכַא ץֿפיֹוא ןּוא .י

 ייווצ ןעגניירּב רֶע לָאז
 ןֶעּביֹוטלֲעטרּוט

 ןקביוט עגנוי ייווצ רֶעדָא

 ,רעטסעירּפ םּוצ

 ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ
 .טלַעצסטֿפימש

 .ןָאזרַעּפ ענַעּברָאטשַעג ןייק וצ

 . גנוטלַאהבָא

| 

 29 .| ,אשנ ,רבדמב

 ןהֹּכה השעו .אי

 .תאַּטִחְל דָחֶא

 הָלעל דָחֶאְו
 רו
 אמה רֲֶׁאמ
 שפנה לע
 ושאר תא שדקו

 :אּוחה םויב
 הָוהיַל ריִזְהְו .בי

 רעטסעירּפ רֶעד ןּוא .אי
 ןעכַאמ לָאז

 רָעֿפּפָאדניז א רַאֿפ ָענייֵא

 ,רַעֿפּפָאצנַאגַא רַאֿפ ַענייֵא ןּוא
 םהיא רַאֿפ לָאז רֶע ןּוא

 ןַעּבעגרַעֿפ
 טָאה רֶע סָאװ

 טגידניזעג
 ,( ןָאזרַעּפ יד ּבעילּוצ

 ,םעד ןּוֿפ

 .ּפָאק ןייז ןעגילייה לָאז רֶע ןּוא

 .גָאמ ןַעּבלעז .ןיא

 (רָעדעיוו) לָאז רֶע ןּוא .גי
 טָאג רַאֿפ ךיז ןעטלַאהּבָא

 גנּומלַאהּבָא ןייז ןוֿפ גָעמ יד ורזנ ימי תא

 ןעגניירב לָאז רֶע ןוא איבהו

 ספעש ןעגירהָאי א ותנש ןב שב

 ;רעֿפּפָאדלּוש א רַאֿפ םֵׁשֲאַל

 געט עגידרֲעהירֿפ יד רָעבָא  םינשארה םיִמּיהְ

 ,ןהעג ןעלַאֿפרעֿפ ןֶעלֶעוו ולפי

 ורְזנ אֵמָט יִּ
 תרות תאזו .גי

 זיא גנוטלַאהּבָא ןייז ןעד
 .ןֶערָאװַעג ןיירנּוא

 ערהעל יד זיִא סָאד ןּוא .גי
 :םענעטלַאהעגּבָא םעד ןוֿפ | ריז נה

 לוֿפרעֿפ טרָעװ סָאװ גָאט ןיא |" תאלמ םֹוּיַּב

 | ןיוז ןופ (?טייצ יד ורזנ ימי
 גנוטלַאהבָא הורחב
 (* ןעגניירּב םהיִא ןעמ לָאז ותא איבי

 ןוֿפ גנַאגנייֵא םּוצ | לֶהֹא חתפ לֶא
 .טלַעצסטֿפימש : דעומ

 ןעגניירּב לָאז רֶע ןּוא .די ביִרְקִהְו .די

 םָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָא ןייז הָוהיַל ֹונַּבְרִק תֶא

 ,טּפעש ןעגירהָאי א "ותנש ןֵּב שב

 ,רָעלהָעַּפ א ןָא םימת
 ,םָענייֵא דַחֶא
 ,רעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ הֶלעְל

 רֶע 6 .גַעמ יד (* .ןָעטיומ םָעד ּבעילּוצ (
 .י"שר פ"ע .ןעגניירּב ךיז לָאז
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 תַחַא הָשְבַכְ
 הָתנש תַּב
 הָמיִמּה
 תאַּמַחְל
 ָחֶא לאו
 םיִמָּת
 :םיִמָלְׁשִל
 תֹוצַמ לס .וט

 ןמׁשַּב תֹלּולְּב
 תוצמ יקיקרו
 מָּׁשַּב םיִחֶשמ

 : .םֶהיֵּכסנו םֶתָחנמ

 ַהַֹּה ביִרְקִהְו יט
 הָוהְי יַנְפִל
  ֹותָּמח תֶא דֶׂשע
 ;ֹותַלֲע תֶאְו

 הֶׂשֲעַי ליַאָה תאו זי

 הָוהיל םיִמָלְׁש חב
 תֹוצַּמַה לס לע

 הכה הָשַעְ
 ותחְִמ תֶא
 :ּוכְְנ תֶא
 ריִזַָה דֵּלְנְו .חי
 דעומ לֶהֹא חַתִּפ

 ורזנ שאר תֶא

 חקְָו

 ,ןֶעכּוק

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ףָאש (םעכילּבײװ) ןייֵא ןּוא

 ,עגירהָאי א

 ,רֲעלהָעֿפ ַא ןֶא
 רַעֿפּפָאדניז א ראפ

 ,רָעְדווו ןייֵא ןּוא

 ,רֶעלהָעֿפ 8 ןָא
 .רַעֿפּפָאסנעדעירֿפ א רא5

 טימ ּברָאק א ןּוא .וט
 סנעכוק ערֶעיֹוזֲעגנּוא

 ,להעמ?לָעמָעְז ןופ

 ,לייַא טימ עמשימרָעֿפ

 ,ךעלביק עטרָעיֹוזַעגנּוא ןּוא

 לייא טימ עטרימשָעּב

 רָעֿפּפָאזיּפש רֶעייז טימ
 .רָעֿפּפָאקנַארט ַערֶעייֵז ןוא

 רַעמסעירּפ רעד ןּוא ,וט
 ןעגניירּב (ייז) לָאז

 ,טָאנ רָאֿפ

 ןייז ןעכַאמ לָאז רֶע ןו
 רַעֿפּפָארניז

 .רָעֿפּפָאצנַאג ןייז ןּוא

 רֶע לָאז רֶעדיװ םָעד ןּוא זי
 ןעכַאמ

 ?טכַאלש:טנַעדעירֿפ םלַא
 טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָא

 ַעטרֶעיֹוזֲעגנּוא ּברָאק םעדמימ
 ,םנֲעבּוק

 רעטסעירפ רָעד ןּוא
 ןעכַאמ לָאז

 רַעֿפּפָאזייּפש ןייז

 .רַעֿפּפָאקנַארמ ןייז ןּוא

 רַענעמלַאהָעגּבָא רעד ןּוא .חי
 ןערעשּבָא לָאז <

 ןוֿפ גנַאגנייֵא םייב
 טלעצסטפימש

 ןייז ןוֿפ ןעבײצּפָאק סָאד
 ,גנּוטלַאהּבָא

 ןעמהָענ לָאז רֶע ןּוא

 תַחַא הָצַמ תַּלַחְ

 .הפּונתַה הֶּזֲח לַע

 .ו ,אשנ ,רבדמב

 רָאה סָאד רעש תא

 ןופ ןָעְכייציּפָאק םָעד ןופ ורזנ שאר
 גנוטלַאהּבָא ןייז =

 :פיורַא (םִע) לָאז רע ןּוא שאה לַע ןתנו
 ,רֶעיײֿפ סָאד ףיֹוא ןעגעל

 ;עירֿפ םָעד רעטנוא זיִא סאו | ב1 תחת רֶׁשֲא
 .רַעֿפּפָאטכַאלש:סנעד :םימלשה

 רעטסעירּפ רֶעד ןּוא .שי
 ןעמהָענ לָאז

 םרַא ןֶעטכָאקֲעגמיֹוא םָער

 ןהכה חקְלו .שי

 הָלַׁשּב ןערּזַה תֶא
 רֶעדיװ םָעד ןוֿפ ליאה ןמ

 ןעכוק ןעטרעיוזעגנוא ןייא ןוא

 ,ּברָאק םָעֹר ןוֿפ ַּפַה ןמ
 כי עברָע יוזֲעגנּוא ןייַא ןוא ווא ווב קיק ,לעכיקעטרעיוועגנּוא ןייֵאװא דחא הצמ קיקרו

 ןעגַעלֿפױױרַא לָאז רֶע ןּוא נו

 םַעד ןוֿפ דנֲעה יד ףיוא ריזנה יִּפַּכ ל
 םַענֲעטלַאהעגּבָא

 ךיז טָאה רַע יװ םָעדכָאנ וחלגתה רחא
 ןערָאשַעגּבָא 5

 ןייז ןופ ןעבייצ סָאד ;ֹורְזִנ תֶא
 .גנּומלַאהּבָא

 לָאז רעטסעירּפ רעד ןוא .כ|  םֶתֹא ףיִנהְו .כ
 ַא ןַעכַאמ ןָעזָאל ייז טימ הָפּונִ ןהּבה

 גנּונֶעוװַעּב
 ,טָאג רָאֿפ הוהי יִנפְל

 רַאֿפ םוטנילייה ַא זיא סָאד | ןהכל אוה שדק
 ,רעמסעירפ םָעד 0 0

 ןוֿפ טסּורּב רעד רעסיֹוא
 גנּוגעוועב

 המורתה קוש לע לעְקנְטש םָער רֶעסיֹוא ןּוא
 , רַעֿפּפָאיּבעה ןוֿפ 4 } ח ==

 :םעדכָאנ ןוא = רחאו

 ?לַאהֲענּבָא רעד ןַעְגָעמ טעוו !ןיי ריזנה התשי
 .ןייוו ןעקנירט רֶענַעמ א ר

 ןוֿפ ערהעל יד זיא סָאד .אכ| | תרבות תאז .אכ
 ,םָענָעטלַאהָעגּבָא סעד | ריזנה

 ןעגָאוצ טעו רַעכלַעװו / דדו רשא
 ,(ריזנ ַא ןייז ּוצ) 'ה *
 טָאנ ּוצ רַעֿפּפָא ןייז (ןּוא) הָוהיַל ונברק

 ,גנּוטלַאהּבָא ןייז ראפ ןרזנ לע

 (רֲעֿפּפָא יר) רָעסיוא רבלמ



 .דימלההו הרומה תרות

 ודי גישת רֶׁשֲא טעו ןַעגעמרַעֿפ ןייז סָאװ
 ;ןעכיירג 0 9
 ,גָאזּוצ ןייז םיול ֹורְדִנ יִּפּכ

 ,ןעגָאװצ טעו רֶע סָאװ רדי רשא

 ,ןָאהט רֶע לָאז יֹוזַא השעי ןֵּכ

 עטמיטשָעּב יד רֶעסיֹוא
 .גנּוטלַאהבָא ןייז רַאֿפ רָעֿפּפָא
 טדערָעג טָאה טָאג ןּוא 54

 ן'השמ ּוצ

 :ורזנ תרות לע

 הוי רֵּבַדיַו .בכ

 !הֶׁשֹמ לא |
 7" - 7 ןרמאְל
 ןרהַא ּוצ דָער .גכ ןרהא לא רֵּבַּד .גכ

 : יוזא

 ןהיז ענייז ּוצ ןּוא וינּב לאו

 :סערנַעגלָאֿפ רמאל

 ןעשנַעּב רהיא טלָאז יֹוזַא וכרבת הֹּכ

 ,לָארשי רָעדניק יד לארׂשי ינּב תא

 ;םֶהָל רומא

 הוי ְְּרָבָי .רב
 ,ייז גָאז

 ןעשנעּב ךיד לָאז טָאג רב

 !ןעטיה ךיד לָאז רֶע ןּוא :ךרמשיו
 שנ:

 ןעטכיול ןָעוָאל לָאז טָאג .הכ ןינפ הֹוהְי ראי .הכ
 טביזָטְגנָא ןייז צצ דר: טדצ

 5 : ,ריד ּוצ ךילא
 ! ןַעגירעגנַעּב ךיד לָאז רֶע ןוא : ךנחיו
 ו

 ןייז ןֶעדנֶעװ לָאז טָאג -וכ ןינפ הוהי אשי .וכ
 טכיזעגנָא צצ ל: צד

 5 | ריד ּוצ ךילא

 ןעְּבָעג ריד לָאז רֶע ןּוא
 .ןעדעירפ

 ןעלָאז יז ןּוא .וכ
 ןעמָאנ תימ (:ןַעכַערּפשסיוא
 לָארשי רעדניק יד רֲעּביִא

 :םֹולָׁש ָךֶל םֶׁׂשי
 ימש תא ּומָׂשְו .זכ

 לֵאָרׂשִייִנְּב לע
 שנע יז לָעװ ךיא ןוא = !םֶכָרַבֲא ינו

 1 .ישימח
 ןָעוועג זיא סע ןוא .א | יהיו א

 ,גָאמ םָעד ןיא םֹויּב
 טגידנֲעעג טָאה השמ ןָעוו הָׁשֹמ תֹוּלַּכ

 .ןַעגעל ,ןָאהט (:

 7 .ז )ו ,אשנ ,רבדמב

 ,ןּכשמ םָעֹד ןָעלֶעטשוצֿפױא ןכשמה תֶא םיִקֲהְל

 טּבלַאזָעג םהיא טָאה רֶע ןוא ותא חשמיו

 םהיא טנילייהעג טָאה רֶע ןּוא ותא שדקיו

 ,ןָכַאז ץניז עלא טימ  ויִלֵּב לָּב תֶאְו

 רַאמלַא םָעד ןּוא הָּבַומה תֶאְו

 ;סָעֿפעג ענייז עלא טימ ל לָּ תֶאְ

 טְּבלַאוֲעג ייז טָאה רֶע ןּוא ֶתַׁשמִיַו

 .טגילייהעג ייז טָאה רֶע ןּוא ;םָתֹא שדקיו

 טכַארּבעג ןָעּבָאה סֶע ןּוא .ב ובירקיו ב
 רַעֿפּפָא ו

 ,לֵארשי ןּופ ןעטשריֿפ יד לארשי יִאיָשנ

 ערֶעייז ןוֿפ רעטפייה יד םָתֹבֲא תב ישאר
 ,רָעוייהְְעְרְעטלְע

 ןעטשריֿפ יד ןמע סָאד תטמח ייִׂשְנ םה
 ,ןָעמַאמש יד ןוֿפ

 בלע ,יד ןֶענֲעז סָאר םיִדְמעָה םה
 ןֶעהעטש

 ,(:עטלהעצעג יד רָעּבִא = :םיִדָקַּפַה לַע
 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .ג תא ואיביו .ג

 רַעֿפּפָא רֶעייז םנברק

 7 חזי ינפָל
 בִצ תלנע שש

 קב רָע ינו

 ;טָאג רָאֿפ

 ןעגַעוװ עטקֶערעּב סע

 ,רעדניר ףלָעװצ ןּוא

 ןעגָאװ ןייֵא הָלְנַע

 ןעטשריֿפ ייווצ ףיֹוא םיאשנה ינש ל

 ,ןרָערָעְי ןופ סבָא ןייֵא ןּוא דֶחֶאְל רשו

 םתוא ובירקיו

 :ןכשמה ינפל
 הָוהְי רמאיו .ד

 הָׁשֹמ לֶא =
 תא 7  ;רֹמאֵּל

 םֵּתאֵמ חק .ה

 יהו

 טכַארּבעג ייז ןַעּבָאה ייז ןּוא

 .ןכשמ םָעד רָאֿפ

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ד
 ץהשמ ּוצ

 (ןַעכַאז עזיר) ייז ןופ םהָענ .ה

 ןייז ןעלָאז יז ןּוא

 ...ענָעמּונָענפיוא יד (
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 ןוֿפ טייברא יד ןָאהט ּוצ | ה גבֵע תֶא רֹבֲעַל
 ,טלעצסטֿפיטש דָעֹומ לָחא

 ;העבוא יז טסלָאז ּוד א םֶתֹוא התת
 םיול יד ןֶעּבעג םיִוְלַה לא

 .טסנעיד ןייז טיֹול ןרֶעדָעי :ֹותְובֲע יִּ שיא

 ןעמונעג טָאה השמ ןּוא א הֶׂשֹמ חקיו .ו
 גו יד תלנעה

 רעדניר יד ןּוא רֶקּבַה תֶאְו

 ;רֶעּביִא ייז טָאה רֶע ןּוא | לא םתוא ןתיו
 .םיול יד ןָעבְע : םיולה

 ןענַעוו ייווצ -ּז תֹולְנַעַה יתש תֶא .ז

 ֲע | = רעדניר רעיפ ןוא תַעברא תֶאְו

 ןושרג ינבל ןֵתָנ
 :םֶתָרבֲע יִָּ
 עַּברַא תאו .ח

 .| תלְנעַה
 רעדניר טכַא ןּוא רֵקּבַה תנמש תאו

 ְִרִמיִנְִ ןתנ
 םָתָדבֲע יִפכ

 רָמָתיִא יב
 !ןֵהֹּכַה ןרהא ןֵּב

 תַהְק יִנְבְ .מ
09 5 58 + 

 ןַעבֶעגעגּבָא רֶע טָאה
 ןהיז ם'ןושרג

 ,טסנעיד רֶעייז טיול

 < ןענעוו רעיֿפ ןוא .ח

 ,ןַעּבְעגְִגְָא רֶע טָאה
 ןהיז ם'יררמ

 טסניד רֶעייז םיול

 םכיזפיוא רעד רָעטנּוא
 רמתיַא ןוֿפ

 רעד ,ןרהַא ןוֿפ ןהּוז רעד

 .רַעמסעירּפ

 ןהיז תהק ּוצ רַעֹּבָא .ט

 ,ןֶעּבעגעג טינ רֶע טָאה ןתנ אל
 עדי

 ןוֿפ טסנעיד רעד ןֶעד שרקה תרבע יּכ
 םּומנילייה יו 00
 ,ייז ףיֹוא ןָעווֲעג זיא םהילע

 ןעלָאז רעטלוש רעד ףיוא :ּואָשי ףַתַַּּב
 .ןַעגָארט יז '

 ןַעֿבָאה ןַעמשריֿפ יד ןּוא .י םיִאְׂשִּנַחו ובירקיו י
 'טכַארכַעג

 (!:םגנּונהײװנייַא סָאד ובזמה תכנה תא
 רַאטלַא םָער ןופ רַעֿפּפָא חגי

 .גנּואיינָעְּב (?

 .[ ,אשנ ,רברמב

 זיִא רֶע ןַעוו ,גָאט םָעד ןיא ותא חשמה םויב
 ,ןָעְרֶאוומ טּבלַאזַעג -
 ןעבָאה ןעמשריפ יד ןוא | םֶאיֵׁשְנַח ּוביִרְקִיו

 רֶעֿפּפָא רֶעייז טכַארּבעג !םָנַּבְרַק תא

 חומה יִנָפְ
 הוה רמאיו .או

 השמ לא

 םול דֶחֶא איִׂשָנ

 םֹיַל דָחֶא איִׂשָנ
 םָנֶּבְרֶק תֶא ּובירְקִי

 .רַאטלַא םָעד רָאֿפ

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .אי
 :ץהשמ ּוצ

 גָאמ ןייֵא רַאֿפ טשריֿפ ןייֵא

 --גָאמ ןייֵא רַאֿפ טשריֿפ ןייֵא

 רעָייז ןַעגניירּב ייז ןַעלָאז
 רַעֿפּפָא

 ןוֿפ גנוהייוונייא רעד וצ ;חבזמה תכנחל
 .לַאמלַא םָעד רחגפה ה הא
 סָאװ ,רָעד ןָעווָעג זיא .בי = בירקמה יהיו .בי

 טגניירּב |
 נָאט ןָעמשרַע ןיא ןושארה םויב

 ונבְרק תֶא

 בדנימע ןֵּב ןושחנ

 : הָדּוהְי הֵּמַמְל

 ונבְ
 תַחַא ףַַּכ תרעק
 האמו םישלש

 ָלְְִמ ===
 ףֶסֶּכ דָחֶא קָרִמ

 לְָׁש יִעְבִׁש
 שק לק
 םאְלְמ םֶהיֵנְׁש

 :רֶטַּפפֶא ןייז

 ,בדנימע ןוֿפ ןהּוז רֶעד ,ןושחנ

 .הדּוהי םַאמש ןוֿפ

 - זיא) רַעֿפּפָא ןייז ןּוא .גי
 :(ןעוועג

 ,לעסיש ַענרַעּבליז ןייֵא

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרעדנּוה
 , טכיווָעג רחיא

 .רָעּבלו ןופ ןעְקְב ןייא
 לקש גיצּבעיז

 | ,לקש ןעגילייה םָעד ןוֿפ

 לּופ עדויב -

 ,להָעמ:לַעמַעַ תלס

 ,לײֵא טימ םשימרעפ | ןמשב הלל

 ;רעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ | ;הָחְנִמְל

 ,לַעֿפעל ןייֵא .רי תחא ףּכ די

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןיֿפ בָהְז הרשע
 } קרָעװכיֹור לוֿפ :תרטק האל
 ,דניר סָעגנּוי א ,סּכָא ןייא .וט רֵקּבְוִּב דַחֶא רפ .ומ
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 ,רָעדיװ ןייֵא דֶחֶא ליא
 סּפעש ןַעגירהָאי יא | כ דחא שבב

 רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ ' : הָלְעְל תש ==

 קָאּבנַענעיצ ןייָא .וט םיִּזִע ר עִׁש זמ ֹ ףדנ06 ןח

 .רָעֿפּפָאדניז א רַאֿפ = ; תאַּמַחְל

 םיִמָלְׁשַה בלו זי
 םינש רֶקְּב

 הֵׁשְמֲח םֶליִא
 ִָּׁמֲח םיִדְּתַע
 ָנָׁש נב םיִשָבְּכ
 = הָשמָח
 ןושָחנ ןבְרְק הז

 :בֶדְניִמִע ןָב
 . ינשח םויּב .חי
 = ביִרָקה
 רעּוצ ןֶּב לאְנַתְ
 :רכששי אישנ

 תֶא בֶרְקַה .מי

 ונַּבְרִק
 ,לעסיש ַענרֲעּבליז ןייֵא תַחַא ףסכ תרעק

 הָאְמּו םישלש
 | הלקשמ 0
 ףסב דַחֶא קָרּומ

 ָקָׁש םיִעְבִׁש
 ׁשֶרּקַה לֶקְׁשְּב

 ?סנערעירֿפ ףיוא ןוא .וי
 ;רַעֿפּפָא

 | ,רָעדניר ייווצ

 ,רָעְדיוו ףניפ

 ,קֲעּב ףניפ
 ןעסּפעש עגירהָאינייִא

 .ףניפ

 ןופ רֶעֿפּפָא םָאד זיא סָאד
 בדנימע ןופ ןהוז רעד ,ןושחנ

 גָאמ ןָעטייווצ ן'פיוא ,חי

 טכַארּבעג טָאה

 ,רעּוצ ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאנהנ

 .רכששי ןוֿפ טשריֿפ רֶעד

 ןייז טכַארּבעג טָאה רֶע טי
 : רַעֿפּפָא

 (לקש) גיסיירד ןּוא םרצרנה |
 ,טכיוועג רהיא

 ,רָעּבליז ןוֿפ ןֶעְקֲעּב ןייא
 לקש גיצּבעיז

 ,לקש ןעגילייה םָעד ןוֿפ

 ליֿפ עדייב םיאלמ םחינש

 להעמ:לעמַעז תלס
<> 

 ןמשב הָלּלְּב
 !הָחְנִמְל

 לייא ןיִא טשימרַאעֿפ

 ;רָעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ

 29 .ז ,אשנ ,רברמב

 תחא ףַּכ 2

 בֶהָז הָרָׂשֲע
 | ּותֶרֶּמֶק הָאְִמ
 רֶקַּבְּב דחא רפ .אב

 דָחֶא לא
 ןֶּב דָחֶא שָבּכ

 ,לָעֿפָעל ןייֵא כ

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןיפ

 | קרעווביור לּופ

 ,רניר סעגנּויַא ,םכָא ןייֵא .אכ

 ,רָעדיוו ןייא

 ספעש ןעגירהָאי .ןייא |
 'ותנש .
 : רעֿפּפָאצנַאג א ראפ | : הלל

 יזע ריעש .בכ
 + קָאּבנֲענעיצ ןייֵא .בכ יע על

 דחא

 ;רָעֿפפָאדניז ַא ראפ 77 | :תאטחל

 סנערעירפ ףיוא ןוא ..גב םימְלַשַה חֶבְזְלּ .גב

 | סנש רק
 הֵׁשִמֲח םֶליִא
 הָשַמַח םיִדְּתַע
 הָנָׁש "נב םיִשבּ

 השטח
 לאנג ןפרק חו
 ;רָעּוצ ןֵּב

 ישילשה םֹוּיַּב .דכ

 ובו ִנְבִל איִׂשַנ

 :ןלח ןֵּב בָאילא

 ונברק .הכ

 ,לעסיש ענרָעּבליז ןייַא תחא ףַסּכ תרעק

 הֶאַמּו םישלש
 \ הלקשמ |

 = דָחֶא קֶרֶזִמ
 ָקְׁש םיִעְבִׁש
 שלקה לק
 - םיִאָלִמ םֶהיֵנְׁש

 תל

 :רטפפ
 - ,רעדניר ייווצ

 ,רעריװ ףניפ

 ,קֲעּב ףניפ
 ןֶעּפעש עגירהָאינייַא
 .ףניֿפ

 ןופ רעֿפּפָא סָאד זיא סָאד
 ,לָאנתנ \

 .רעּוצ ןוֿפ ןהּוז רֶעד

 -- גָאט ןעטירד ץֿפיֹוא .דכ

 ס'ןלּובז ןופ טשריֿפ רֶעֹד
 , ןהיז

 .ןלח ןּוֿפ ןהוז רעד ,בָאילא

 :רָעֿפּפָא ןייז .הכ

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרָעדנוה
 ,טכיווָעג רהיא

 ,רָעבליז ןוֿפ ןֶעקֶעּב ןייֵא
 = לקש גיצבעיז

 - ,לקש ןעגילייה םָעד ןוֿפ

 לוֿפ עדייּב

 ,להָעמ:לָעמעו
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 ןמשב הָלּולְּב
 :הָחְנִמְ
 תַחַא ףַּכ ו
 בָהְז הָרָע
 :תרמק הֶאָלְמ
 רט ןָּב דָחֶאְרַּפ ומ
 דחא ליִא

 ב דחֶא ׂשְֶּ

 לייֵא ןיִא טשימרָעֿפ

 ;רָעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ

 ,לָעֿפעל ןייֵא ,וב

 ,רלָאג (לקש) ןהָעצ ןוֿפ

 ;קרָעוװכיֹור לּוֿפ

 ,דניר סעגנוי ַא ,םּכָא ןייֵא .זכ

 ,רָעדיװ ןייַא

  םפעש ןעגירהָאי ןייַא
 | ותנש |

 ;רעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ == | : הָלעַל

 קָאּבנֲעגעיצ ןייֵא .חמ . דחא םיִּזע ריעש .חכ

 ;רָעֿפּפָאדניז א ראפ ;תאֵּמַחְל

 םיִמְלְׁשַהחבזלּו .טכ :םנַעדעירֿפ ףיֹוא ןּוא .טכ
 :רָעֿפּפָא 0 1

 םינש רֵקָּב
 הָעַמַח םֶליֵא
 ָׁשְמֲח םיִדּתַע
 הנש נב םיִׂשַבַּ

 7 - הָשמָח
 בָאיִלֶא ןֵבְרַק הֶז
 !ןקָח ןֶּב
 יִעיִבְרִה םֹּיַּב ל
 ןהיז ם'ןבואר ןופ טשריֿפ רֶעֹד .ןְבּואְר ינבל איִׂשַנ

 ןופ ןהּוז רֶעד רוצלאְו ב רוציִלֶא
 .רּואירש : רואידש

 ונָּברק .אל

 תַחַא ףַסּכ תַרֲעַק
 (לקש) גיסיירד ןּוא טרער הֶאַמּו םישלש

 ,טכיוועג רהיא הלקשמ

 ב דָחֶא קָרזמ
 לחש םיִעְבׁש
 שלקה לש

 ,רָעדניר ייווצ

 ,רָעדיוו ףניפ

 ,קַעּב ףניפ

 ןעסּפעש עגירהָאינייַא

 ,ףניֿפ |

 ןוֿפ רַעֿפּפָא סָאד זיא סָאד
 , בָאילא

 .ןלח ןּוֿפ ןהּוז רעד

 ---ֿגָאט ןעטרעיֿפ ןיֿפיֹוא .ל

 :רָעֿפּפָא ןייז אל

 ,לעסיש ַענרֲעּבליז ןייֵא

 ,רַעּבליז ןופ ןֶעקַעּב ןייֵא

 לקש גיצּבעיז

 ,לקש ןַעגילייה םָעד ןוֿפ

 מָּׁשִב הָלּולְּ

 ,אשנ ,רבדמב %- .

 לפ עריב  םיִאָלְמ הי
 ,להעמ:לָעמַעַז תֶלֶס

 לייָא ןיִא טשימרעפ

 .רעֿפּפָאזייּפש ₪ רַאֿפ ; הָחְנִמְל

 תַחַא ףַּכ .בל

 = בו הָרָשֲע
 :ֶרְ אל
 רקּב ןֵּב דחא רַּפ .גל

 דָחֶא לא

 \ותנש

 ,לָעֿפעל ןייֵא .בל

 רלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ
 ;קרַעווביור לוֿפ

 ,דניר סֶעגנּוי ַא ,,םּכָא ןייֵא .גל

 ,רֲעריװ ןייֵא

 ספעש ןָעגירהָאי ןייֵא

 ;רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ :הלעל

 קָאּבנענעיצ ןייא יל דחאםיִּזעריִעַש .דל

 . רַעֿפּפָאדניז א רַאֿפ ; תאטחל

 םימלשה חבזלו .הל ?םנעדעירֿפ ףיֹוא ןּוא .הל
 :רָעֿפּפָא *צ 1 7 רחאנ

 םינש רֶקּב
 הָשָמַח םֶליִא
 הָשָמַח םיִדְּתַע
 זלדה המ הנש ינב םישבּב

 רּוציִלֲא ןברק הז

 :רואידש ןֵּב

 ישמחה םֹוּיַּב .ול

 ס'ןועמש ןוֿפ טשריֿפ רעד ןועמש ש ינבל איִׂשַנ

 / , ןהוז רָעד ,לאומלש| ב לאימְלש

 ,רָערניר .יוווצ

 ,רָעדיװ ףניפ

 ,קָעּב ףניֿפ

 ןעסּפעש עגירהָאינײַא

 .ףניֿפ

 ןוֿפ רעֿפּפָא סָאד זיא םָאד
 ,רּוצילא

 . רּואירש ןּופ ןהוז רער

 ---גָאט ןַעטֿפניֿפ ן'פווא .ול

 .ידשירּוצ  יִּדַשיִרּוצ

 ונַּבְרִק .ול

 ,לעסיש ץנרעּבליז ןייֵא תחא ףסּכ תרעק

 ָאֵמּו םישלש
 ָּלְְשִמ |

 :רָעֿפּפָא ןייז ול

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרעדנּוה
 ,טכיווָעג רהיא
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 ,רָעּבליז ןופ ןעקָעב ןיֵא ףֶסֵּכ דָחֶא קָרמ
 ָקָׁש םיעבש
 ׁשֶרּקַה לֶקָשְּב

 לקש גיצבעיז

 ,לקש ןעגילייה םָעד ןוֿפ

 לופ עדיב | םיאלמ םהינש

 ,להעמ?לעמעז | תל

 לייא ןיִא טשימרָעֿפ ןמשב הָלּולּב

 ; רעֿפּפָאזיּפש א רַאֿפ ;הָחנִמִל

 לַעֿפל ןייא .חל  תַחַא ףַּב חל
 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןוֿפ בהז הרשע

 :תדטק הֶאלְמ

 קב ןְברָחֶארַפ של
 דָחֶא לי
 ב דָחֶא ׂשֶבָּכ

 'ותנש

 ;קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,דניר סעגנּוי ַא ,סּכָא ןייא ,טל

 ,רָעדיװ ןייֵא

 ספעש ןַעגירהָאי ןייא

 ;רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ , הָלְעְל
 קָאּבנַעגעיצ ןייֵא .מ דחא םיִזע ריעש מ

 ; רעֿפּפָאדניז ַא רַאֿפ ; תאַּמַחְל
 :סנעדעירפ ףיוא ןוא .אמ םימלשהחבזלו .אמ
 :רֶעֿפּפָא ,רָעדניר ייווצ 0 םינש רב

 השמח םיִלֵא
 הָשמִח םיִדתע

 ןעסּפעש עגירהָאינייַא הנש ינב םיִׂשַבּכ

 .ףניפ הֵׁשְמח

 ןוֿפ רעֿפּפָא רעד זיא סָאד לאימְלש ןברק הז

 :ידשירוצ ןּ

 ,רַעדיוו ףניפ

 ,קַעּב ףניפ

 .ידשירוצ ןוֿפ ןהוז רעד

 .ישש

 יששה םֹויַּב .במ
 ,ןהיז ס'רג ןוֿפ טשריֿפ רעד = דג יִנבְל איִׂשְנ

 .לָאּועד ןוֿפ ןהוז רֶעד ףכילא :לֵאּועְּד ןֶּב ףסילא

 :רָעֿפּפָא ןייז .גמ ונַּבְרַק .גמ
 ,לעסיש ַענרֲעּבליז ןייֵא תַחא ףסּכ תרעק

 ---גָאט ןַעטסּכָעז ןיֿפיוא .במ

 לקש םיִעבְׁש

 הש יִנְּב םיִׂשָכְּכ |

 31 .ו ,אשנ ,רבדמנ

 הֶאָמּו םישלש
 הָלָקְׂשִמ

 ףֶסּכ דָחֶא קמ

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרָעדנּוה
 ,טכיוװעג רהיא

 ,רֲעּבליז ןוֿפ ןֶעקֶעּב ןייא
 לקש גיצבעיו

 ,לקש ןעגילייה םַעד ןופ שרקה לֶקשּב

 לוֿפ עדיּב | םיאלמ םהינש

 ,להָעמ:לַעמעּ | תל

 לייא ןיִא טשימרָעֿפ ןמשב הָלּולּב

 .רַעֿפּפָאזײּפש ַא רַאֿפ ;הָחנמל

 תַחַא ףַּכ .דמ

 בֶהְו הֶרָׂשֲע
 ; תרטק הָאְלְמ

 ,דניר םָעגנוי ַא ,םּכָא ןייֵא המ רכב ןֵּב דחא רפ .המ

 דָחֶא לא
 ב דָחֶא שָבָכ

 תש

 ,לַעֿפָעל ןייֵא .דמ

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ

 ;קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,רֲעריװ ןייא

 םּפֲעש ןעגירהָאי ןייֵא

 !הָלעֶל

 מ דחא םיִּזִע ריִעְׂש .ומ

 ;תאָּטַחְל

 ?םנֲעדעירֿפ ףיוא ןּוא .ומ יִמָלְׁשה חבל .זמ
 :רעַפּפִא םינש רקב

 הֵׁמַח םליא

 הָּׁשָמֲח םיְִּתַ

 ; רעֿפּפָאצנַאג ַא רַאֿפ

 קָאּבנַעגעיצ ןייַא

 ; רַעֿפּפָאדניז א ראפ

 ,רָעדניר ייווצ

 ,רעדיוו ףניפ

 ,קָעּב ףניפ
 ןעסּפעש עגירהָאינייַא

 .ףניֿפ הֵׁשִמַח

 ןופ רַעֿפּפָא סָאד זיא סָאד ףסילא ןּברק הז
 ,ףסילא ר עק < - < 5:

 : לאועד ןּב

 יִעיִבְׁשַה םֹוּיַּב .חמ

 םירפא ינבל איִׂשַנ

 .לַאועד ןוֿפ ןהוז רָעד

 -- גָאט ןַעטּבעיז ן'פיוא .חמ

 ס'םירפא ןוֿפ טשריפ רֶעד

 ןוֿפ ןהוז רעד , עמשילא הד ןּב עֶמְׁשיִלָא
 .רוהימע : דוהימע
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 :רָעֿפּפָא יוז .טמ .ונברק .טמ

 תַחַא ףַָב תַרֲעַק
 האָמּו םישלש

 ְַָׁשִמ ===
 ףַסכ דָחֶא קֶרֶמ
 ֶקׁש םיִעְבש
 שֶרֶַּה לֵקָׁשְ
 אל םֶהיֵנְׁש

 ,לעסיש ַץנרַעּבליז ןייֵא

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרָעדנּוה
 , טכיוועג רהיא

 ,רָעּבליז ןּופ ןֶעקֶעּב ןייא
 לקש גיצבעיז

 ,לקש ןַעגילייה םָעד ןוֿפ

 לוֿפ עדייב

 ,להָעמ-לַעמַעַ תֶלֶס

 ,לייַא טימ טשימרָעֿפ ןמשב הָלּולּב

 .רָעֿפּפָאזײּפש א ראפ | : החל

 ,לָעֿפעל ןייֵא ג תחא תַּכ נ

 ,רלָאג (לקש) ןהָעצ ןוֿפ בה הרשע

 :תֶרטק הָאַלַ
 רַב ןַּבדָחֶאֹרַפ .אנ

 דָחֶא לא
 ב דָחֶא שב

 וש

 ;קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,דניר סעגנּוי ַא ,סּכָא ןייֵא .אנ

 ,רָעריװ ןייֵא

 סּפעש ןעגירהָאי ןייֵא

 ;רָעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ :הלעל
 : שה }

 , +7 א א קָאּבנעגעּוצ ןייֵא .נג דחאםיזע ריעש .בנ

 .רַעֿפּפָאדניז א ראפ :תאטחל

 םימלשה חַכְִּו .גנ

 נשר
 .הָּׁשִמַח םֶליֵא
 ָׁשְמִח םיִּתַע
 הנע יְֵּב םיִשָבּב
 = המח
 עָמָשיִלֶא ב ה
 :דוהיִמע ןֶּב
 ---גָאט ןָעמְכַא ץֿפיֹוא .דנ ינימשה םויב .ד

 ?םנעדעירֿפ ףיוא ןּוא .גנ
 :רָעֿפּפָא

 ,רַעדניר ייווצ

 ,רָעדיװ ףניפ

 ,קַעּב ףניֿפ

 ןעסּפעש עגירהָאינייַא

 .ףניֿפ

 ןוֿפ רַעֿפּפָא סָאד זיִא סָאד
 ,עמשילא

 הָנָש יֵנְּב םיׂשָבּכ .דּוהימע ןוֿפ ןהּוז רֶעד

 .ז ,אשנ ,רבדמב

 ,ןהיז ם'השנמ וֿפ טשריֿפ רעד הֵׂשַנְמ ינבל אישנ

 ָּב לֵאְלְמַ
 ; רוצהדּפ

 ֹונַּברַק .הנ

 ,לעטיש ַענרַעּבליז ןייֵא תַחַא ףַּכ תַרֲעַק

 ןוֿפ ןהוז רעד ,לאילמנ
 .רוצהרפ

 :רָעֿפּפָא ןייז .הנ

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרערוה} הֶאַמּו םישלש
 ,טכיוװַעג רהיא | הלקשמ

 ףסכ דָחֶא קרזמ
 = לָקֶׁש םיִעְבש
 שֶרֶקַה לָקשְּ

 ,רָעְבליז ןוֿפ ןֶעְקֶעּב ןייֵא
 לקש גיצּבעיז

 = ,לקש ןעגילייה םָער ןיִא |

 לוֿפ עדיּב םיִאְלִמ םהינש

 ,להָעמ-לַעמעו | תל

 לא טימ טשימרֶעֿפ + ןִמִׁשַב הֶלּולְּב

 }רָעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ :החנמל

 ,לָעֿפָעל ןייֵא .ונ תַחַא ףֵּכ .ונ
 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ בָהְז הָרָׂשֲע

 ;קרָעװכױה לֿפ = : תרטק הֶאְלִמ

 רק ןֵּב דֶחֶא רַּפ :

 דֶָא לא
 ב ָחֶא שב

 תש

 ,דניר סֶעננּוי א ,סּכָא ןייָא .זנ

 ,רעדיוו ןייא

 ספעש ןַעגירהָאי ןייֵא

 ;רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ : הלעל

 : תֶא יזע ריעו קָאּבנעגעיצ ןייֵא ,חנ דחא יזע ריעש .חנ

 ;רָעֿפּפָארניז ַא ראפ : תאטחל

 םיִמָלְׁשַה הַבָזלּו .טנ

 סנש רק
 הָשָמָח םֶליִא
 הָׂשִמֲח םיִדְּתַ

 ?סנעדעירפ ףיוא ןּוא .טנ
 :רַעֿפּפָא

 | ,רָעדניר ייווצ

 ,רָעדיוו ףניֿפ

 ,קַעּב ףניֿפ

 ןַעכּפָעש עגירהָאינייַא

 .ףניֿפ השמח
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 ןופ רָעֿפּפֶא סָאד זיא םָאד לאילמג ןברק הז

 ;רוצהדפ ןֵּב

 יִעיִשְתַה םֹיַּב .ס
 ןמיגב ינבל איש
 :יִנעֶרִּג ב ןָדיִבֲ
 ֹונַּבְרִק .אפ

 תַחַא ףסּכ תֶרֲעַק
 האמו םישלש

 הָלְסְְמ
 ףסּכ דָחֶא קרומ
 לקַש םיִעְבִׁש
 שק לק
 םיִאְלְמ םֶתיִנש
 = תֶלֶ
 ןֶמְשב הָכלְּב
 : הָחנמְ
 תחא ףַּכ .בס

 בָהְו הָרָׂשֲע

 תֶרֶׂשָק אל
 רבב דָחֶארַפ גט

 דָחֶא ליַא
 ןֶּב דָחֶא שב

 תש = }
 | !הָלעְל

 דָחֶאטיִזע ריִעְׂש .דס
 :תאטחל

 םימלשה חַבְוְּו .הס

 .םִנׁש רב
 הָׂשִמֲח םֶליֵ
 הָׂשְמֲח םיִדתַע

 ,לָאילמג
 .רוצהרפ ןופ ןהוז רעד

 -- גָאמ ןעטניינ ןֿפיֹוא .ס

 ,ןהיז ס'נימינּב ןוֿפ טשריֿפ רֶעד

 .ינעדג ןוֿפ ןהּוז רָעֹד ,ןדיבַא

 ;רָעֿפּפָא ןייז .אס

 ,לעסיש ענרעּבליז ןייֵא

 (לקש) גיסיירד ןוא טרעדנּוה
 ,טכיוועג רהיא

 ,רעגליו ןוֿפ ןֶעקֶעּב ןייֵא
 לקש גיצּבעיז

 ,לקש ןעגילייה םָעד ןוֿפ

 לוֿפ ץדויב

 ,להעמ:לעמָעז

 לייִא ןיִא טשימרעֿפ

 ;רַעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ

 ,לָעֿפעל ןייֵא ,בס

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ

 ; קרָעװכיֹור לו

 ,דניר סעגנוי ַא ,םּכֶא ןייֵא .גס

 ,רָעדיװ ןייֵא

 ספעש ןֶעגירהָאי ןייא

 ;רַעֿפּפָאצנַאג א ראפ

 קָאבנָעגעיצ ןייֵא ,דס

 ; רַעֿפּפָאדניז א ראפ

 ?סנַעדעירֿפ ףיוא ןּוא .הס
 : רַעֿפּפָא

 | ,רֲעדניר ייווצ

 ,רֲעדיװ ףניפ

 ,קַעּב ףניֿפ

 לקש םיִעְבִׁש |

 : הֶלעל |

 .| ,אשנ ,רברמב

 ןעטּפָעש עגירהָאינייא הנש נב םיִׂשָבַּכ

 המ
 ןדיבא ןֵּבְרִק הָז

 נד ֶּב

 .ףניֿפ

 ןופ רַעֿפּפָא םָאר זיא םָאד

 היא .ינערג ןוֿפ ןהוז רעד

 -- גָאט ןעמנהעצ ץֿפיֹוא .וס  יִריִׂשֲעַח םֹוּיַּב .וס

 וד יִנָבל איש
 3 ןֵּב רָזְעיחא
 ונברק וס

 תַחַא ףָמָכ תרעק
 הֶאְמְו םישלש

 ה |
 כ דֶָא קמ

 ,ןהיז ס'ןד ןוֿפ טשריפ רעד

 . ,ירשימע ןוֿפ ןהּוז רעד ,רזעיחא

 : רָעֿפּפָא ןייז .וס

 ,לעסיש ַענרֲעּבליז ןייא

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרעדנּוה
 ,םביוועג רחיא

 ,רָעּבליז ןּופ ןֶעְקֶעּב ןייא
 לקש גיצבעיז

 ,לקש ןעגילייה םָעד ןפ | ׂשֶרֹּקַה לֶקָׁשּב

 ליֿפ ץדייב - םיאלמ םהינש

 להָעמ?לָעמֲע | תל

 לא ןיִא טשימרעפ | ןֶמָשב הָלֹולְּב
 ;רָעֿפּפָאזיּפש ַא ראפ ;הָחְנְמִ
 ,לֶעֿפעל ןייֵא .חמ תחא ףּכ ,חס

 הז הֶרִָ
 :תֶרְטְק הָאְלְמ
 רֵקַּב ןֶּבדָחארַּפ .טס

 = דָחֶא לא
 ןֶּב דַחֶא שָבּ

 ותש = |

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ

 ;קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,דניר םעגנוי ַא ,םּבֶא ןייַא .טס

 ,רעדיוו ןייֵא

 ספעש ןעגירהָאי ןייֵא

 ;רָעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ

 קָאּבנגעיצ ןייא .ע .דָחֶא םיִזָע ריִעְׂש .ע
 ; רַעֿפּפָאדניז .ַא רַאֿפ ; תאַּטַחְל

 ;סנעדעירפ ףיוא ןוא .אע םימלשה חבל .אע
 ; רַעֿפּפָא 0 ואל

 | ,רָערניר ייווצ םינש רקּב

 3 ןצ



 .דימלתהו הרומה תרוה 24

 ,רָעדיװ ףניֿפ

 ,קַעּב ףניפ
 ןֶעסּפָעש עגירהָאינייַא

 .ףניֿפ
 ןופ רֶעֿפּפָא סָאד זיִא סָאד

 הֵּׁשִמֲח םֶליֵא
 הָשְמַח םיִרְּתַע
 הָנָׁשיִנְּב םיִׂשֵבְּ
 השמה
 רעיא ןֵּבְרַק הָז
 .ירשימע ןּופ ןהּוז רֶעד :יׁשיּמַע ןֶּב

 -- גָאט ןעטֿפלֶע ן'פיוא .בע

 ,ןהיז ם'רשֶא ןופ טשריֿפ רעד שא = אישנ

 .ןרכע ןופ ןהוז רעד ,לָאיעגּפ יןרכע ןּב לאיענפ

 | ונברק גע

 תחא ףֶסֵּכ תַרֲעַק

 האמו םישלש

 הלקשמ

 ףֶקָּכ דֶחֶא קֶרִמ
 ְָׁש םיִעְִׁש
 שה לש

 :רָעֿפּפָא ןייז .גע |

 ,לעסיש ץורֲעּבליז ןייֵא

 (לקש) גיסיירד ןוא טרָעדנּוה
 ,טכיוועג רהיא

 ,רָעּבליז ןּופ ןעקֶעּב ןייֵא
 לקש גיצבעיז

 ,לקש ןעגילייה ןופ

 לופ עדיב = םיִאְלַמ םֶתיִנְׁש

 ,להָעמ?לֶעמָע תל

 לייא ןיִא טשימרעֿפ ןמשב הָלּולְּ

 ;רָעֿפּפָאזייּפש א רַאֿפ ;הָחַנְמְל

 ,לַעֿפעל ןייֵא ,רע תחא ףּכ .רע

 בָהָו הָרָׂשֲע
 :תֶטָק הֶאָלְמ
 רקב ןכ דָחֶא רפ .הע

 דָחֶא ליא
 ב דָחֶא שבב

 ותַנְׁש

 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןופ

 ; קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,דניר סעגנוי ַא ,סּכֶא ןייֵא .הע

 ,רָעדיוו ןייֵא

 סּפעש ןַעגירהָאי ןייַא

 ; רַעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ :הלעל

 קָאּבנענעיצ ןייֵא .וע דחאםיִזע ריעש .וע

 .רָעֿפּפָאדניז א רַאֿפ :תאטחל

 ,רזעיחַא

 ונברק .טע |

 .| ,אשנ ,רבדמב

 :סנעדעירפ ףיוא ןּוא וע םימלשה חבזלו וע

 ; רעֿפּפָא ידי 20
 | םינש רב

 ׁשְמֲח א
 הָׁשְמֲח סיד
 הָנָש יִנּב םיִשָבְּ

 ,רָעדניר ייווצ

 ,רַעדיװ ףניפ

 ,קעּב ףניפ
 ןעסּפעש עגירהָאינייא

 .ףניפ השמח

 ל סָאד זיִא סָאד לאי נפ ה הֶז

 .ןרכע ןוֿפ ןהוז רעד :ןרכע ןֵּב

 | םינש םויב חע
 ---גָאט ןַעטֿפלעװצ ץ'ֿפיֹוא .חע | םֹי רשע

 ,ןהיז ס'ילתפנ ןופ טשריפ רעד יל ינבל אישנ

 .ןניע ןוֿפ ןהוז רֶעֹד ,עריחא ;ןֵניֵע ןֵּב עַריִחא

 :רעֿפּפָא ןייז .טע

 ,לעסיש ָענרעּבליז ןייֵא תחא ףֶסֵּכ תַרֲעַק

 האמו םישלש
 הָלָקְׁשִמ

 ִּכ ֶחֶא קר
 ָקָׂש םיִעְבִׁש
 שדקה לק
 םואלמ םהי נש

 (לקש) גיסיירד ןּוא טרָעדנּוה
 ,טכיווָעג רהיא

 ,רָעְבליז ןופ ןָעְקְעּב ןייא
 לקש גיצבעיז

 ,לקש ןעגילייה םָעֹד ןוֿפ

 לוֿפ שרייב

 ,להועמ:לועמו תלס

 ליא ןיִא טשימרעפ | ןמשב הלל

 ; רָעֿפּפָאזײּפש א רַאֿפ ;הָחַנְמִל

 לַֿפֶל ןיֵא 8  תַחַא ףַּכ 8
 ,דלָאג (לקש) ןהָעצ ןוֿפ

 ; קרָעװכיֹור לוֿפ

 ,דניר םָעגנוי ַא ,םּכָא ןייֵא .אפ

 בֶהְו הֶרָׂשֲע
 : תר הֶאָלְמ

 רַב ןּבדחארפ אפ

 = דָחֶא לא
 ןּב דָחֶא שָבּ
 ותנש הלל

 ,רעדיװ ןייַא

 םּפעש ןָעגירהֶאי ןייַא

 } רַעֿפּפָאצנַאג ַא ראפ
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 קָאּבנעגעיצ ןייֵא .בפ דחאםיִזע ריִעׂש .בפ

 ;תאּמהְ

 ימלְשַה חַבלּ
 םֵנָׁש רַב
 הָׂשִמֲח טיֵא
 השמח םיִרְתַע

 הָנָׁש יִנְּ םיִׂשָבַּ

 ; רַעֿפּפָאדניז א ראפ

 ?םנעדעירֿפ ףיֹוא ןוא .גפ
 ; רעֿפּפָא

 ,רעדניר ייווצ

 ,רעדיוו ףניֿפ

 ,קַעּב ףניפ

 ןעספעש ענירהַאינייא

 .ףניפ הָשַמִח

 = סָאד זיִא סָאר עריחא ןֵּבְרִק הֶז

 7 .ןגיע ןוֿפ ןהוז רעד ;ןניֵע ןּב

 .יעיבש
 זיִא םָאד ,דפ תאז .רפ

 רעֿפּפָא?םגנוהייװנייַא סָאד
 רַאמלַא םָעֹד ןוֿפ

 זיִא רע ןֶעוװ ,גָאט םָעד ןיא
 ,ןערָאװעג טּבלַאזעג

 :לָארׂשי ןוֿפ ןעמשריֿפ יד ןיֿפ

 הבמה תַּבח
 ותא חַׁשַּמה םֹיִּ
 לאָרְשִיֶאִׂשְנתֶאַמ
 לס תרעק
 הרשע םיִתש
 כי
 רשע םינש
 בֶהְז תֹוַּּ

 :הֶרָשַע ָּתְׁש
 הֵאָמּו םישלש .הפ

 תַחאָה הָרָע
 םֹּכ

 "%  םיִעבִׁשֹו

 דחה קרמה
 לכה ףֶָּכ לכ
 םִיַפלַא
 (לקש) טרָעדנּוהרעיפ ןּוא תואמ עַּברַאְ

 .לקש ןעגילייה םַעד ןופ וׁשֶרֹּקַה לקשב

 ,ןעלסיש ענרעּבליז

 ,ףלָעוװצ

 ,ןעקעב ענרַעּבליז

 ,ףלָעווצ

 ,לעֿפעל ענערלָאג

 .ףלָעווצ

 גיסיירד ןּוא טרָעדנּוה .חפ
 (לקש)

 לעסיש ענרעּבליז דע

 גיצבעיז ןּוא

 .ןֶעקֶעּב רעשי

 יד ןוֿפ רֶעּבליִז סָאד רָאג
 :םעפעג

 0 דנֲעזיֹומ ייווצ

 59 .ז ,אשנ ,רבדמב

 בהז תופכ .ופ

 הרשע םיתש

 תרטק תאלמ

 כה הרשע
 שיקה ל
 תופּכה בהז לב

 ;הָאָמּו םיִרְׂשע

 ,לַעֿפעל ענַעדלָאג .ופ

 ,ףלָעװצ

 ,קרָעװכיֹור לוֿפ

 לטפעל עדעי (לקש) ןהָעצ ּוצ

 .לקש ןעגילייה םָעֹד ןופ

 ;לַעֿפעל יד ןוֿפ דלָאג סָאד רָאג

 .גיצנַאװצ ןּוא טרָעדנּוה

 .רימפמ
 רקבה לָּכ .ופ

 הלל
 םירפ רשע םינש

 רם ל
 ָנָׁ נב םיִׂשָבְּ
 רָשע םינש
 תחל
 םינָׁשםיִָעיִריעְשִ
 י"  ;תאַּטַחְל

 רֶקְּב לכו .חפ

 יִמָלׁשַה חַבְו
 | ָָּברְַוםיִרָׂשֶע

 םיִרּפ
 םיִשָש םליֵ
 םיִׁשִׁש םיִרָּתַע
 = הָנָש יִנָב יִׁשְָּ

 ַחּבְַּמַה תַּכְנַה תאז

 :ןתא השמה ירחא

 היפ ןַעצנַאג ןיִא .ופ

 : רַעֿפּפָאצנַאג ףיוא

 ,ןֶעסּכָא ףלָעוװצ
 ,רֶעדיװ ףלָעוװצ

 ,ןָעסּפעש עגירהָאיניײַא

 ףלָעוװצ

 ,רָעֿפּפָאזיּפש ערֶעייֵז טימ

 קַעּבנַעגעיצ ףלָעװצ ןּוא

 .רעֿפּפָאדניז ףיוא

 היֿפ ןַעצנַאג ןיִא ןּוא .חפ

 ;רַעֿפּפָאסנעדעירֿפ ףיוא

 ,ןֶעסּכָא גיצנַאווצ ןּוא רעיֿפ

 ,רֶעריװ גיצכעז

 ,קָעּב גיצכֶעז

 ןעסּפעש ָץגירהָאינײַא

 .גיצכֶעז

 ;סגנּוהייוונייא סָאד זיא סָאד
 רַאמלַא םעד ןוֿפ רָעֿפּפָא

 טּבלַאזָעג זיא רֶע יװ םָעדכָאנ
 .ןֶערָאװֶעג 00

 זיִא השמ ןַעװ ןוא ש< | חשמ אבבו .טפ
 ןעגנַאגעגנײרַא / |

 ,טלעצסטפיטש ןיא = ָעֹומ לֶחֹא לא



 .דימלתהו הרומה תרות 6

 ּתִא רֵּבַדְ
 משלו
 לוקח תֶא
 וילא רֵּבַּדִמ

 ,קָערּוצ םָעד ןופ תֶרַּפַּבַה לטמ

 סעד ףיֹוא זיא רעב ןלַא לע רֶׁשֹא
 ,םינגייצ ןוֿפ ןעטסַאק תדעה

 ,םיֿבּורּכ עדייּב יד ןעשיווצןּופ ם םיִבְרַּכַה ינש ןיבמ

 :וילא רבי

 טרֶעהַעג רֶע טָאה

 ,םימש יד

 םהיא ּוצ טדָער (עכלַעוו)

 טדֶערעג רֶע טָאה (יֹוזַא) ןוא
 .םהיִא וצ

 םיטפוש :הרטפה .הב--ב ,גי

 .ה .ְךֶתֹלֲעַהְּב
 טרערעג טָאה טָאג ןוא .א) = הז רֵּבַדְיַו .א

 ן'השמ ּוצ !השמ לא |
 | :רמאל

 ןרחַא ּוצ דער -ב ןרחַא לא רּבד .ב

 וילא תרמו
 ןעְדניִצְנָא טסָעוו ּוד ןעוו תרגח תאלתלעהב
 ,ןַעּפמָאל יד סח ה לש נז:

 טייִורָערֶאּפ רעד ןענעקטנַא הרונפהינפלומלא
 הרוגמ רעד ןוֿפ וי

 ןעבעיז יד ןעמכיול על :הרנח תעבשוריאי
 .ןָעּפמָאל ..- -1* ורק

 ֹוזַא טָאה ןרהַא ןּוא .ג ןרהא ו וכ שעיו .ג
 : מבַאמָעג

 ירא רעד ןעגעקטנַא ָרונּמַהנּפלומלא
 הרונמ רֶעֹד ןופ

 :ןָעְגָאז םהיִא טסלָאז וד ןּוא

 ןעדנּוצעגנָא רֶע טָאה הלעה

 ,ןעּפמָאל ערהיא היתרנ
 שר בש הרי

 ןֶעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג ױװ הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ
 .ץ'השמ :השמ תא

 הת .השעמ הזו .ד

 .בֶהו הָׁשקִמ

 דַע ּהָברְי דע
 הָחְרַּפ

 טייכרַא יד זיִא סעזיד ןוא .ד
 :הרונמ רָעד ןוֿפ

 -םיֹוא יז ויִא עצנַאג יד
 ,דלָאג ןיֿפ טרָעמַאהַעג

 רהיִא זיּב ץטֿפיה רהיא ןוֿפ
 םולב

 ,םהיִא טימ ןַעדער וצ םּוא

 םיולה תא

 ו ,ךתלעהב ,אשנ ,רבדמב

 ו וש ; טרעמַאהְעְגסיוא יז זיא אוה השקמ

 ,טלַאמשָעג יד יוו הֶאְרמּכ

 ןעיוועב טָאה טָאג עכלעוו הוי הארה רַשא

 ,ן'השמ השמ תֶא

 טכַאמַעג רֶע טָאה או תֶא הֶשע ? ןֵּכ
 ;הֵרֹנַּמַה .הרונמ יד

 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןוא .ה | הָוהְי רֵּבַדיַו .ה

 ן'השמ ּוצ | השמ לא

 ;רמאל

 םיולח תֶא חק -ו

 לארי ינו יִנָּב ךותמ

 :םֶתא תרמו

 ךיז וטסלָאז יֹוזַא ןּוא םז הל הֶׂשֲעַת הכו
 ,ייז טימ (' ןהָענֲעּב

 :יוזא

 םיול יד םהָענ -ו

 לָארשי רעדניק יד ןעשיווצ ןופ

 .ןעגינייר ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 :ןעגינייר ּוצ ייז םּוא םרֵהַמְל

 ייז ףיוא גנערפש םֶהיֵלֲע הזה

 ,רעסַאװ םגנוגינייר תאמח ימ
 2 א

 ןערהיֿפרעּבירַא ןעלָאז ייז ןוא
 רעסעמרעש א

 ,ּבייל ןעצנַאג רֶעייז רֶעּביִא
 רעת ּוריבעהו
 םרָׂשִּב לָּב לַע

 ערעייז ןעשאוו ןעלָאז יז יא | םהידנב וסבבו
 .רעדיילק :

 ךיז ייז ועל עו (םימַאד) ןּוא :ורחשהו
 .ץעגינייר לש ב

 ןעמהענ ןֶעלָאז יז ןוא .ח רקּבןּב רפּוחקלו .ח
 "די ניר םעגנוי א ,םּכָא נַא לש - | הוכה

 רֶעֿפּפָאזיּפש ןייז טימ ותחנמו

 ,להָעמ-לָעֹמֲעַז ןוֿפ תלס

 ,לייִא ןיִא טשימרֶעֿפ ןמשב הָלּולּב

 ַא ,סּכָא ןָעטייווצ א ןּוא רקב ןב ינש רַפְו

 ,רניר סעגנוי |

 ַא רַאֿפ ןעמהָענ וטסלָאז : תאַּמַחְל חקת
 .רַעֿפּפָאדניז

 ןערהיפוצ טסלָאז וד ןּוא .ט תברקהו .ט
 נהָאנ

 םיול יד

 דָעֹומ לחא יֵנפִל

 .ייז ּוצ ןָאהמ (}

 ,טלעצסטֿפיטש םָעד רָאֿפ



 תלַהְק הו

 תדע ל תא

 ;לֵארׂשִי נב

 ןרברקחו - ."

 סולה תֶא
 הוה נפל
 לארשי יב וכמו
 = םֶהיֵרי תֶא
 : ולה לע
 ןרהא ףיִגָהְו .אי
 .םִילַה תֶא
 הָוהְי יִנָפְל הפונה
 "ר לארי יִנּב תֶאַמ

 רבעל
 ;הָוהְי תַרֹבֲע תא

 | סּולַ .בי

 םהידי תא וכמסי

 םיִרָפַה שאר לע

 תאָמַח דָחֶאָה תֶא -
 הע דֶחֶאָה תֶאְו
 החיל
 ;םיולה לע רֵּפַכְל

 ּתְדַמֲעַהְו .גי

 .םִיָלַח תא
 ןרחא ינפל
 וינכ ינפלו
 הָפּונתםַתא תְפִנַהְ

 החיל

 .דימלתהו הרומח תרות

 ןעלמַאזרַעֿפ טסלָאז ּוד ןּוא

 ץדניימעג עצנַאג יד

 .לָארשי רֶעדניק יד ןופ

 ןערהיֿפּוצ טסלָאז ּוד ןוא .י
 טנהָאנ

 םיול יד

 ,מָאג רָאֿפ

 ןעלָאז לָארשי רעדניק יד ןּוא
 ןעגָעלֿפֹורַא

 דנֲעה ַערֶעייז

 .םיול יד ףיוא

 ןעזָאל לָאז ןרהַא ןּוא .אי
 גנּונֶעווֲעּב א ןעכַאמ
 יד טימ ,םיול

 טָאג רָאֿפ גנּונֲעוװעּב א

 ,לָארשי רָעדניק יד ןופ

 ןייז ןעלָאז יז ןוא

 ןענעיד ּוצ ףיוא

 .טסנעיד סםָעמָאג םָעֹד

 םיול יד ןּוא ,בי

 ערעייז ןענַעלֿפֹורַא ןעלָאז
 דנעה \ |
 ,ןָטסָּא יד ןופ ּפָאק םָעד ףיוא

 ךַאמ ןוא

 רעֿפּפָאדניז םלַא םָענייֵא

 רעֿפּפָאצנַאג םלַא םָענייֵא ןוא

 ,מָאג רַאֿפ

 יד רַאֿפ ןַעּבעגרַעֿפ וצ םּוא
 .םיול

 קווא טסלָאז ּוד ןוא .גי
 ו

 ןנלעמש םיול יד

 ןרחַא רָאֿפ

 ,ןהיז ַענייז רָאֿפ ןּוא
 ייז םימ ןעזָאל טסלָאז ּוד ןּוא

 גנּונֲעװַעּב א ןַעכַאמ
 .םָאנ רָאֿפ

 ח ,ךהלעהב ,רבדמב

 תְלַּדְבִהְו .די

 םיולה תא

 לֶאְרְשי יִנָּב ךותמ
 :סלַה יל יו

 ןכ ירחאו .ומ

 םיולֲה ואבי
 רבעל

 דעומ לחא תא

 'םתא תרחטו
 םתא הנה
 ;הָפּונְּת וי
 םיִנְתַנ יִּכ .ּוט
 יל המח םינתנ
 לארשי נב ךוחמ
 תחת

 םָחְר לָּכ תַרְטּפ
 ל רוכב

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ
 יל םֶתֹ תל
 רוכב לב יל יִּכ .זי

 לָאְרְ יב
 מב םֶדָאָ
 םויּב

 רוכב לב יתפה

 םירעמ ר
 :יל םָתֹאיִּתְְַקִה
 יו תֶאחַקֶאו חי
 רֹוכַּב לָּב תחת

 ;לֵאָיְׂשִי יִנְְּ
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 ּומסלָאז (יֹוזַא) ןוא .די
 ןרֶעדנּוזּבָא |

 | םיול יד

 רָעדניִק יד ןָעשיווצ ןוֿפ
 ,לָארשי

 ןֶערֶעהַעג ןַעלֶעוו םיול יד ןוא
 .רימ ּוצ

 .ינש

 םערכָאנ ןּוא .וט

 םיול יד ןעמּוקנײרַא ןעלָאו

 ןענעיד ּוצ

 ,טלעצסטֿפיטש םָעֹד (ייּב)

 טגיניירעג ייז טסָאה ּוד ןַעוו

 ןעבַאמ טזָאלַעג טסָאה ור ןוא
 .גנּונֲעוַעּב א ייז םימ

 ,ןֶעּבַענֲעגּבָא םורָאװ .וט

 רימ רַאֿפ ייז ןֶעֹנֶעז ןַעּבעגעגּבָא

 רָעדניק יד ןַעשיװצ ןוֿפ

 ;לארשי טָאמשנַא
 ןַערֶעי ןופ טרּוּבֲענטשרֶע יד

 ,ביילרעמּומ
 ןופ רֶענערָאּבעג?טשרע רֶעד

 ןֶעדעי
 ,לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 .רימ רַאֿפ ןַעמּונֲעג ייזךיא ּבָאה

 טרֶעהֲעג רימ ּוצ םּורָאװ זי
 -ָענֲערָאּבַעג;טשרע רֶעֹדֲעַי

 לארשי רעדניק יד ןופ

 ןוֿפ ןּוא ןעשנעמ ןופ

 גָאט םָעד ןיא

 ןעגָא שרָעד ּבָאה ךיא עו
 םענֶערָאּבעג;טשרִע ןערַעי

 םירצמ דנַאל ןיא

 טנילייהעג יז ךיִא ּבָאה
 .ךימ ראפ

 ןעמוגַעג ּבָאה ךיא ןוא .חי
 םיול יד

 ?משרע ןֶעדַעי טָאטשנַא
5 

 ארשי רַעדניק יד ןוֿפ

 ; היפ



 .דימלתהו הרומה תרות 08

 ןֶעּבִעַעגּבָא ּבָאה ךיא ןוא .ש | | תא הנתַאְו .טי

 ,םיול יד םיולה
 (ייז ןענע) ןעּבעגַעגּבָא םינתנ

 יָנבְּו ןרֲהַאְל

 לָארשי רעדניק יד ןעשיווצ ןוֿפ לֵָׂשִי ינּב ךותמ

 ןהיז ענייז ּוצ ןוא ןרהַא ּוצ

 ןענעיד ּוצ ףיוא רבעל

 רעדניק יד ןופ טסנעיד םָעד| = 'נ5 תבע תא
 לָארשי לארי

 טלָעצסמפיטש ןיִא דעומ לְהֹאַּב

 - ןעּבעגרַעֿפ ּוצ ןּוא רפכלו

 ,לָארשי רעדניק יד רַאֿפ = לֵאָרְׂשִי יַנּב לַע

 ןייז טינ לָאז םָע םּוא היהי אלו

 לָארשי רָעדניק יד ףיֹוא לארְשִי ִנבְּ |

 עגָאלּפ ןייק ףגנ

 ןָעְלָעוו לַארשי רעדניק יד ןֶעוו לֵארְׂשִי ֵנְּב תשנּב
 0 עמערטוצ

 והמגילייה םּוצ ׁשֶרּקַ לא

 ןָאהמעגיֹזַא ןעָאהסְע ןוא ב( = השמ שעיו יב
 ןרהַא ןּוא השמ ןרהאו

 עדניימָעג עצנאג יד ןוא = = 7 תדע לכו

 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ לֵאָרְׂשִי ינב

 ; םיול יד ּוצ םיולל

 טָאה טָאג יוו פאיש
 ן'השמ ןָעלהָאֿפֶעּב השמ תא

 ,םיול יד ןֶענַעוו - 00 ל

 םֶהָל ּוׂשָע ןֵּכ
 :לֵאָרְׂשִי יִנּב
 םיולהואטחתיו .אב
 םֶהיִדְנִּב ּסְּכַכו

 יז טימ ןָאטעג ןַעּבָאה יֹוזַא

 .לָארשי רָעדניק יד

 ןַעּבָאה םיול יד ןּוא .אכ
 ,טניניירעג ךיז

 ןעשַאװעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,רעריילק ערעייז :

 טימ טנָאלֲעג טָאה ןרהא ןוא | התא ר הא ףָנָיו
 גנוגַעווֲעּב א ןַעכַאמ ייז הפונת

 ,טָאנ ראפ '  הוהי יִנְפִל
 .ןהָענּוצ טנַעהָאנ (

 ח ,ךהלעהב ,רבדמב

 ַײז רַאֿפ טָאה ןרהַא ןוא ןרהא םהילע רפכיו
 ןֶעּבעגרַאֿפ |

 .ןעגינייר ּוצ- ייז םּוא !םֶרָהַטְל

 םָעדכָאנ ןּוא ,בנ ןכ ירחאו .בב

 םיול יד ןַעמּוקֲעג ןַענעז םיולַה אַּב

 םיּברַא רֶעייֵז ןָאהמ ּוצ םֶתְהֹבֲע תא בעל

 טלָעצסמפיטש ןיִא דעֹומ לְהאַּב

 האי
 וינב ינו
 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג ױ| הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲאַּכ

 ן'השמ הָׁשֹמ תא

 םִיולַה לַע

 יז טימ יז ןַעּבָאה יֹזא ;םהל ושע ןּכ
 .ןָאהמַעג -93%

 טרָערעג טָאה טָאנ ןּוא ט הוי רֵּבַדיִו .גכ
 ןהשמ ּוצ חשמ לא

 ןרהא רָאֿפ

 ;ןהיז ענייז רָאֿפ ןוא

 ,םיול יד ןֶעגָעו

 יז :;רמאְל

 (ערהעל יר) זיִא סעזיד .דנ םיוללרשא תאז .דכ
 :םיול יד ראפ

 גיצנַאווצ ןוא ףניֿפ ןיֿפ םיִרְׂשָעַו שמח ֵּבִמ
 רעכעה ןּוא טלַא רהָאי הלעמו הנש

 ןעמוק רֶערֶעי לָאז / 7" אבי

 אָבָצ אֹבְצֶל
 לֶחֹא תַדֹבֲעַּ

 :דעומ

 םישָמח ןבמּו .הכ

 ןיא ןעטֶעּרטּוצניירַא
 טֿפַאשרָעה

 ןוֿפ טסנעיד םָעד רַאֿפ
 = .טלַעצסטֿפיטש

 טלַא רהֶאי גיצֿפוֿפ ןוֿפ ןּוא .הב

 ךיז ןערהעקקירוצ רֶע לָא בושי

 הע אָבְִמ
 :דֹוע רבעי אלו

 ויחא תֶא תרָשו .וכ

 דעומ לָהְאְּב

 תֶרָמשִמ רמַשל

 .גנוטיה ַא ןַעמיה וצ (1

 טֿפַאשרָעה:טסנעיד םָעד ןוֿפ

 .ןענעיר טינ רהָעמ לָאז רָע ןּוא

 ןענעירעּב לָאז רע רּונ וב
 רֶעדירּב ענייז

 טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ;(:ךַאװ ַא ןַעטלַאה ּוצ
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 רֶע לָאז טייברא ןייק רֶעּבֶא רבעי אל הרבעו
 .ןָאהט טינ 90 7
 ןהָענֲעּב ךיז ּוטסלָאז יֹוזַא םיולל השעת הֵכְּכ
 םיול יד טימ חגה צה דד
 ;סגנוטיה ָערֶעייז ייּב :םתרמשמב

 .ןעטסנעיר + גא רז
 ,5 .ישילש

 טדערעג טָאה טָאג ןוא .א לֶא הָוהְי רֵּבַדָיַו .א
 ץתשמ ּוצ השמ

 ,י.יס ץטסיוו רעד ןיא += יניס רֵּבְדִמְב

 תיִנָעַה הֶנשַב
 םֶתאֵצְל
 םיִרְצִמ ירָאמ
 ןׁשאֶרָה שר
 ;רמאל

 ינב ּוׂשֲעַיַו .ב
 לא /

 רהָאי ןעמייווצ ןיֿפיֹוא

 ןהָעגסיֹורַא רֶעייֵז ךָאנ

 ,םירצמ דנַאל ןוֿפ

 טַאנָאמ ןעמשרע ןיא

 : יוזא

 לָארשי רעדניק יד ןעלָאז .ב
 ןעכַאמ

 חספ םִעד חספה תא

 :ודעומְּב

 רָשָע הָעְָּרַאְּב
 םוי

 .טייצ רָעטמיטשַעּב ןייז ןיא

 גָאט ןעטנהעצרעֿפ ןיא :

 הזה ׁשְרֹחַּב

 םיַּבְרַעָה ןיִּב
 ותא ושעת

 ודעמּב
= 
 ָפׁשִמ לֶכְכו
 ;ןתא ושעת

 השמ רּבדיו .

 לֶאָׂשִיינָּב לא
 :חַמַּפַ תושעל

 חַסַּפַה תא ושי ה

 ןושארב |

 טַאנָאמ ןעיד ןופ

 ןַעדנֶעװָא יד ןָעשיווצ

 ןעכַאמ םהיא רהיא טלָאז

 ;טייצ רעטמיטשעב ןייז ןיִא

 ךָאנ ןְעצֶעזעג ענייז עלא ךָאנ
 ןעטכָער ַענייז עלא ךָאנ ןוא

 ךָאנ
 .ןַעכַאמ םהיִא רחיא טלָאז

 טרערעג טָאה השמ ןּוא .ד

 לָארשי רֶעדניק יד ּוצ

 .חסּפ םָעד ןַעכַאמ ּוצ

 טכַאמעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ה
 חספ םעד

 ,(טַאנָאמ) ןַעטשרֶע ןיא

 גָאמ ןעטנהָעצרָעֿפ ןיא םוי רשע העבראב
 טָאנָאמ ןוֿפ שרחל

 ,ןָעְדנָעווָא יד ןָעשיווצ םיּבְרַעַה ןיב
 ;יניס עטסיוו רעד ןיא יניס רַּבְדִמְּ

 ןֶעצנַאג ןיא לכ
 ןעלהַאפְעּב טָאה טָאג יוו| יו רֶׁשֲא

 ,ן'השמ | חשמ תא
 נב ושע ןֵ

 :לֶאְרְש
 ןָעוועג רֶעּבֶא ןֶענו סָע ו

 , ןעשנעמ |
 םיִׁשָנֲא יהיו ו
 ןיירנּוא ןָעוועג ןֶענֶעז עבלעו  םיאמט ויה רֶׁשֲא

 דא שפע
 ולי אלו

 חַּפַה תושעל
 אּוהַה יב

 וברקִיו

 הֶׂשֹמ יִנפִ
 ןח ינו
 גָאט םָענָעי א - = :אּוחַה םֹוּיַּ
 וא .ו) םיִׁשָנֲאָה ורמאה ו

 | ןילא המחה

 " יָא ּונְנֲ
 דָא שפי
 עֵר הֶּמל
 בירקה יִּתְלִבְל
 הָוהְי ןּבְרֶ תֶא
 = חעמב

 ?לָארשי רעדניק יד ןָעשיווצ ;לֵאְרְׂשִי ינב ףותב

 לָארשי רעדניק יד ןֶעּבָאה יֹוזַא
 .ןָאהמַעג

 ! ןעשנַעמ ַענעּברָאטשַעג ןופ

 טנָאקעג טינ ןעבָאה ייז ןּוא

 רַעֿפּפָא?חסּפ םָעד ןַעכַאמ

 ,גָאט םָענַעי ןיא

 = טנהָאנ ןעגנַאגָעגּוצ ייז ןֶענעז

 ץהשמ ("ּוצ

 ןרהַא ּוצ ןּוא

 ןָעְבָאה ןעשנעמ עני ן
 :טנָאזעג םהיא ּוצ

 ןיירנוא ןֶענֶעז רימ

 ,ןעשנעמ ענעּברָאטשעג ןופ

 ?םיֹוא רימ ןעלָאז םּורָאװ
 ,(? ןייז ןעסָאלשַעג

 ןעגניירב ּוצ םינ םּוא

 רָעֿפּפָא סָעמָאנ

 טייצ רעטמימשעּב ןייז ןיא

 .ןעמיומ 8 ןָא טרהירעגנָא ךיז ןעּבָאה עכלָעוו (
 .ןעמָעלַא ןוֿפ ןייז רֶעגרֶע 65 .רָאֿפ 0
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 יז ּוצ טָאה השמ ןוא .ת| םָהָלֹא רָמאיו .ח
 :טגָאוַעג השמ

 ,(:טרַאװ * ודמע
 ,ןָעְרָעה לָעװ ךיא העמשאו

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאג טעו םָאּו | = החי הצי הַמ
 .ךייַא ןעגָעוו ;םֵכָל

 טרֶערָעג טָאה טָאג ןּוא -ט הָוהְ רֵּבַדָיַו .ט
 ן'השמ ּוצ השמ לא |

 ;יִזַא = רפאל

 דער -י רֵּבַּד .
 לָארשי רעדניק יד ּוצ ֵאָרְִׂ ינכ לא

 :םָערנַעגלָאֿפ רמאל

 ,ןאמ רֶעדֶעי שיא שיא

 ןיירנוא ןייז טעו סָאװ אמט היהי יִּכ

 ןעמיומ א ןוֿפ שפנל

 הקחר ףְרדב וא
 כיתר וא םֶכָל

 מפה
 ;הָוהיַל
 יִנַָה שב .א
 רָע עבר
 ּבְרעה יב
 ותא ושָעי

 ,גָעװ ןעטייוו ַא ןיא רֶעדֶא

 ערָעייא ןוֿפ רֶעדֶא ךייַא ןופ אז
 ,רעמכַעלשעג

 (ןֶעלֶעוװ) טעו רֶע ןּוא
 רָעֿפּפָאײחסּפ א ןַעכַאמ

 ,טָאג רַאֿפ

 טַאנָאמ ןַעמייווצ ןיִא .אי

 גָאמ ןעמנהֲעצרַעֿפ ןיִא

 ןעדנֶעוװָא יד ןעשיווצ

 ;ןַעכַאמ סֶע ייז ןעלָאז

 טיורב עמרֶעיֹוזַעגנּוא םימ תוצמ לע

 רָעטיירְק עְרעטיּב ןּוא םיררמו

 .ןַעסֶע סע ייז ןעלָאז :והְלְבאי

 טינ ןוֿפרַעד ןָעְלֶאז ייז .בי | וריאשי אל .בי
 ןעזָאל-עביא | ונממ

 ןעגרָאמ םּוצ זיב רקב רע

 ןייּב ןייק ןּוא םצעו

 טינ םהיא ןוֿפ יז ןעלָאז וב ּורבשי אל
 : ןעכֶערּבּוצ ומ
 .םהעמש (1

 ט ,ךתלעהב ,רברמב

 חספה תקח לב

 ;ותֹא ושעי

 ׁשיִאָהְו .גי

 רהט אוח רֶׁשֲא
 יא = הָיָה אל דב
 לד

 חספה תֹוׂשֲעַל

 שפנה כ
 אוהה

 ץֵעוֲעג ןַעצנַאג םָעד ךָאנ
 רַעֿפּפָאלזסּפ ןוֿפ

 .ןֶעכַאמ םִע ייז ןעלָאז

 ,ןאמ רעד רֶעֹּבֶא .גי

 ןייר זיִא רֶעבלֶעו
 רֶע זיִא גָעוװ ןייק ןיא

 ,ןעוועג טינ
 ךיז םָאה רֶע ןּוא

 ('ןִע טלַאהָעגּבָא |
 ,רנֿפפָא?חסּפ םָאד ןעכַאמ ּוצ

 ?םיֹוא טָעוו ןָאזרֲעּפ ענֶעי
 ןערֶעװ טָארעג

 קלָאֿפ רהיִא ןוֿפ | היִמַעמ

 החי ֵּבְרַק יִּ
 בִרָקה אל
 ,מייצ רָעטמיטשְעּב ןייז ןיִא ודעמב

 שיאה אשי ואַטַח

 רָעֿפּפָא סָעמָאג ער

 טכַארּבעג טינ רֶע טָאה

 ןַאמ רֶענֶעי טָעוװ דניז ןייז
 .ןענָארט :אוהה

 ךיז טעו ךייא יב ביוא ןוא די םכתא רוני יכו .די
 (* ןעטלַאהֿפיֹוא עי

 , רַעדמַערֿפ א רֶג

 היל זָפ הֶׂשֲעו
 ַּפַה תק
 וּפׁשִמְכּו
 השעי ןֵּכ
 תחא הקח

 םֶכָל הָיחְי

 א ןָעכַאמ ןֶעלֶעו טָעוװ ןּוא
 :טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָא?חסּפ

 ןוֿפ ץעזעג םָעֹד ךָאנ
 רַעֿפּפָא;זרסּפ

 ,ךָאנ טכֶער ןייז ךָאנ ןּוא

 .ןַעבַאמ רֶע לָאז יֹוזַא

 ץֶעוֲעג ןייא

 ךייַא רַאֿפ ןייז לָאז

 ,ןערמערֿפ םָעד ראפ ןּוא רֶגָלְו

 ןּופ .רעגריב םָעד רַאֿפ ןוא  ;ץְראַה חרזאלו
 .דנַאל םָעד אפ = הנצ

 .יעיבר

 ,ֿגָאט םָעד ןיא ןּוא .ומ םֹויִבּו .ומ

 טלעטשעגֿפוא טָאה ןעמ ןעוו
 ,ןפשמ םָעד

 טקֶעדַעּב ןעקלָאװ יד טָאה

 כשמה תֶא םיִקָה

 ְנָעָה הס
 .ןָעניואו (5 .טרָעהָעגֿפױא טָאה רע (}
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 ןבשמה תא

 תַדָעָה לֶהֹאְל

 ,ןכשמ םִָער

 רַאֿפ טלעצ םּוצ זיא סָאװ
 ,((םינגייצ סָאד

 דנֲעװְא ןופ ןּוא בֶרָקָב

 ןכשמ ןרֶעּביִא ןייז טנַעלֿפ ןֵכֵׁשּמה לע חיה

 ןיישרָעייפ 8 וו | שא ֵאְרַמְ

 .הירֿפ;רֶעד ןיא זיב :רֶקּב דַע

 ;גידנעטש ןיײזטנעלֿפ יֹוזַא .וט

 םחיִא טגעל5 ןעקלָאװ יד
 (גָאמ ייב) ןַעקַעדעּב)

 .טכַאנ ייּב זיישרָעֿפ ַא ןּוא

 דיִמָת הָיהְי ןֵּכ .ו=

 ופי ןָנָעה
 ;הָליֵל ׁשֵא חארמו
 ןעקלָאװ יד יוו ןוא הז תולעה יפלו וי

 ןעביוהפיוא ךיז טנַעלֿפ ונעה
 טלעצ םעד ףֹוא וֿפ - לאה לעמ

 יד ןהָענ םָעדכָאנ ןענלֿפ) ועסי ןכ ירחאו
 ;לָארשי רָעדניק לֵארְׂשי יִנַּב

 ,טרָא םָעד ןיִא ןּוא םֹוקמְבּו

 טנַעלֿפ ןעקלָאװ יד או םָׁש ֵכְׂשי רֶׁשֲא
 ,ןַעהּור ןנעה

 יד ןרָענַאל ןענַעלֿפ ןעטראר| | לָב ו םש
 .לָארשי רעדניק :לֶאְרְשי

 להע5ַעּב םָעמָאג ףיֹוא חי הוה יִּפ לט .חי

 לָארשי רָעדניק יד ןעגַעלֿפ ארי נב ּועְִי
 , ןֶעזייר

 להעֿפַעּב סֶעמָאג ףיֹוא ןוא ונחי הוה יפ לעו
 ;ןרַעגַאל יז ןענעלֿפ

 ,טייצ ַעצנַאג יד ימי לב
 ןעהורטנַעלֿפ ןַעקלָאװידסָאװ ןנעה ןּכ כשי רֶשא

 ,ןכשמ םָעֹד ףיוא ןְּׁשִּמַ לע

 .ןרָעגַאל ייז ןַעגעלֿפ :ּונחי

 ןעקלָאװ יד ןעוו ןוא = ןנעה ףיראחבו .םי
 ןעבײלּברַעֿפ גנַאל טגָעלֿפ דיי

 ,ןּכשמ ץֿפיֹוא ןבשמה לע

 ,געמ ץלופ א םיבר םימי

 לָארשי רָעדניק יד ןֶעגָעלֿפ לארשי ינב ורמשו
 ןעטיה

 .ןֹורָא טָעד רֶעּביִא סָאוו ,ןכשמ לייט םָענָעַי (

 מ ,ךתלעהב ,רבדמב

 הָוהְי תֶרֶמְׁשִמ תֶא

 עמי אלו

 שיו -ב

 עה הָיְירֶׁשֲא
 רפסמ םיִמָי
 ןְֵשִּמַה לע
 ונחי הוחי יִּפ לע

 עס החי יּפ לעו

 שיו .אכ

 ןנעה היחי  רֶׁשֲא

 רַב דע בר

 קב ןָגעה הָלֲעַג
 ועסנו
 הנ

 הלילו םֶמֹוי וא
 :ןהש

 נעה הלו |
 ;ועסנו |
 ןדד ; ָ

 םימי ֹוא .בכ
 .ש"וח וא
 םיִמי וא

 ןנֶעַה ְךיִאַהְּב
 מַה לע
 וילָע ןֶּשל
 לארי נב ו
 ּעָש אלו
 ותלעהבו
 וי
 הוי יִּפ לע .גכ
 ונח
 הוה יִפ לע
 = עפ

 .ןָעוייר יז ןַעגעלֿפ |
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 גנונדרָארַעֿפ סַעמָאנ

 .ןַעזייר םינ ןעגעלֿפ יז ןוא

 ,ןַעֿפערמ טגַעלֿפ סֶע ןּוא .ב

 טנַעלֿפ ןעקלָאװ יד סָאד
 ןעּביילּברַעֿפ

 | עמ עגינייֵא

 ,ןפשמ ץֿפיֹוא

 להָעֿפֲעּב סָעטָאג ףיוא
 ןרֶעגַאל ייז ןענעלּפ

 להָעֿפעּב סעטָאג ףיוא ןּוא
 .ןעזייר יז ןענַעלֿפ

 ,ןָעֿפערט טנַעלֿפ םַע ןּוא ,אנ

 טנעלֿפ ןעקלָאװ יד סָאד
 (רונ) ןעבײלּברַעֿפ

 יא זיב דנֲעװָא ןוֿפ
 ,הירפ:רע

 ךיז מ גל שקל וו יד זַא ןוא
 ,הירֿפ:רעד ןיִא עּבױהֿפיױא
 .ןעוייר ריז ןענַעלֿפ

 ---טכַאנ א טימ גָאט א רַעדֶא

 מגַעלֿפ ןַעקלָאװ יד זַא ןוא
 ,ןעּבוהֿפוא ךיז

 . ןעזייר יז ןעגַעלֿפ

 ,גָעמ ייווצ רֶעדֶא .בכ

 ,טַאנָאמ א רֶעדָא

 ,םייצ עגנַאל א רֶעדַא

 ןעקלָאװ יד גנַאל יוו
 ןעּביילּברַעֿפ טגַעלֿפ

 ןּכשמ ן'פיוא

 םהיִא ףיוא ןעהור ּוצ

 לָארשי רעדניק יד ןעגַעלֿפ
 ןרענַאל

 .ןעזייר טינ ןענַעלֿפ ייז ןּוא

 ךיז טנעלֿפ יז יוו רֶעּבָא
 ,ןַעּביֹוהֿפיֹוא

 להָעֿפעּב סָעטָאג ףיֹוא ,גכ

 ןרָעגַאל ייז ןעגעלפ

 לחָעֿפַעּב סָעמָאג ףיוא ןּוא

 ,ןעוייר יז ןעגַעלֿפ
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 חוה תֶרֵמְׁשִמ תא

 ורמש
 ןצ +

 הוה יִפ לַע

 גנונדרָארעֿפ סָעמָאנ

 טיהעג יז ןַעּבָאה

 להָעֿפֲעּב םָעטָאג ףיוא

 .ן'השמ ךרּוד :השמ דיב

 ,י

 טרֲערֲעג טָאה טָאג ןוא .א) | חזי רָבַדִו .א
 ץהשמ ּוצ השמ לא

 :םָעדנַענלָאֿפ 7" *  :רמאְל

 ריד ךַאמ ,ב = ל הֶשָע .ב

 ןעמַעּפמָארמ ענרָעבליז ייווצ ףסכ תרצוצח יתש

 טייּברַא עטרעמַאהעגסיֹוא'נַא השקמ

 , ןַעכַאמ ייז ּומסלָאז םתא הֶׂשֲעַּת

 ןייז ריד ייּב ןעלָאז ייז ןּוא הל ויה

 עדעימ ןֿפרוצנעמַאװצ םצ  הָדָעַה אָרְקִמְל

 7-0 ןעזייר םּוצ ןוא עסמלו

 .ןרָענַאל יד :תונחמה תֶא

 (ןעדייּב) יז טימ ןהב ּעְקִתְ = ןעזָאלּב טָעװ ןעמ זַא ןוא ,ג
 ריד ּוצ (! ןעמּוקנַעמַאזּוצ לָאז ךילא ודעונו

 עדניימָעג עצנַאג יד הָדָעַה לָּ

 ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ לֶהֹא חַתַּפ לֶא
 .טלָעצסטֿפיטש :דעומ

 טעו ןעמ ּביֹוא ןוא .ד) | תחאְּב םאְו .ד
 ענייֵא טימ ןָעזָאלּב ועקתי

 ריד ּוצ ןַעמּוקנַעמַאזוצ ןעלָאז ךֶלֵא ודע

 ,ןעמשריפ יד םיאישנה

 רֶעדנֲעזיֹומ יד ןּוֿפ רָעטּפיוה // יפלא ישאר
 .לָארשי ןוֿפ :לארשי

 טעוו רהיא זַא ןוא .ה העּורתםתעקתו .ה

 ,(?העּורת א ןֶעזָאלּב 2
 ןרעגַאל יד ןעזייר ןעלָאז תונחמה ּועסנו

 ?ןעגרָאמ ןופ ןעהור ץבלעוו :המדק םינחה
 .טייז

 .ךיז ןַעלמַאזרַעֿפ (1
 .גנּולַאש ַא

 ,ןָאמ םַענֲעכָארּבַעג (

 י ,ט ,ךתלעהב  ,רבדומב

 ןֶָאלּב טָעוו רהיִא זַא ןוא .ו הָעּורּת םֶּתָעַקתּו .ו
 העורת 8

 תיִנָׁש
 תֹונֲחַּמַח ועו
 הנמית םינחה

 ּועְקְִי הָעּורְּת

 ,לָאמ ןעטייווצ םּוצ

 ןרָעגַאל יד ןעזייר ןעלָאז
 ;טײשןַעדיז ןּוֿפ ןעהּור עכלעוו

 ןעוָאלּב ןַעמ לָאז העורת ַא

 .ןעגנוזיירּבָא ערי ייב :םהיעסמל

 טלָעמַאזרָעֿפ ןעמ ןֶעוו ןוא 3 ליהְקַהְב 1

 ,גנולמַאזרַעֿפ יד להקה תא
 הדוד =

 ןָעָאלּב רהיא טלָאז ועקתת
 (העיקת ַא) : 2

 .ןעלַאש טינ טלָאז רהיִא ןּוא :ועירת אל

 ןהיז ס'ןרהַא ןּוא .ח ןר הא ינבו .ח

 ,רָעטסעיִרּפ יד םינהכה
 יד טימ ןַעזָאלּב ןעלָאז ײז תודצצחב יע
 ,ןעטנּפמָארט 4:07 ::*

 ךייַא רַאֿפ ןייז ןעלָאז ייז ןּוא םֶכָל ויהו

 ץעזעג סָעְיבייִא'נַא םלַא םלע תק חל

 .רָעמְבָעְלְשְעג ץרֶעייֵא רַאֿפ :םכיֵתרְ

 ןהֵעג טֶעוװ רהיא זַא ןּוא ,ט ואבת יכו .ט
 געירק ַא ןיִא הַמָחְלִמ '

 דנַאל רֶעייֵא ןיִא םֶכָצַרַאַּב

 רצה לע

 .סֶבְתא רצח

 ,((רעגניירד םָעד .ןֶעגַעג

 א טגניירד על

 'טנדָאמרַעד טעו רהיֵא ןּוא בקר
 ןַערֶעוו

 ,טָאנ רֶעייֵא טָאג רָאֿפ םֶכיֵתֹלֶא הָוהְי נפ

 ןעֿפלָאהַעג טעו רהיא ןּוא םתעשונו
 .דנייפ ערֶעייַא ןּופ ןערעוו ;םֶכיֵביאֵמ 8

 רֶעייֵא ןופ גָאט ןיִא ןּוא + םֶכְתַחְמִׂש םויבו .י
 עדײרֿפ

 געט:רעײֿפ ערֶעייֵא ןיא ןוא םֶכיֵדֲעֹומבּו

 ןעמַאנָאמײנ ערֶעייַא ןיא ןּוא םכישדח ישארבו

 יד טימ ןָעזָאלּב רהיִא טלָאז גרֲצֹצַַּב סתעקתו
 ןעטעּפמַאי ומ

 .דנייפ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 םכיתלע לַע
 ?סנַערירֿפ ַערֶעייֵא יב ןּוא םכימלש ִחְבְ לעו

 ,רָעֿפּפָא
 רַאֿפ ןייז ןָעְלָעוו יז ןוא ריר בכל ויה

 םֶכילֶא נפל
 גנּונהָאמרָעד םלַא ךייַא

 ;ָאנ רעיא ראפ

 .טָאג רֶעייֵא טָאג ןיב ךיִא ;םֶכיֵתלא הָוהְי נא

 .ישימח

 רעפּפָאצנַאג ַערֶעייֵא ייב

 יהי .אי
 תיִנָשַה הנָשַּ
 ינשה שיח
 שדחב םיִרָשְעְּ
 ןִע עקלָאװ יד ךיז טָאה ןנעה הָלֲעַנ

 ןֶעּביֹוהעגֿפיֹוא
 ןוֿפ ןפשמ םָעד ףיֹוא ןוֿפ :תֶדָעָה ןֵּבְׁשִמ למ

 .םינגייצ
 לָארשי רעדניק יד ןּוא -ב ב|  'נב ּועְסּו .בי

 לֵארׂשִי

 ןעווֲעג זיִא םִע ןּוא .אי

 ,רהָאי ןעמייווצ ץֿפיֹוא

 טַאנָאמ ןעמייווצ ןיא

 ןוֿפ (גָאמ) ןעטגיצנַאװצ ןיא
 םַאנָאמ םער

 טויירָעג ןַעּבָאה

 ךָאנ ןעגוצ ערָעייז ךָאנ םֶהיֵעְסַמְל
 יניִס רַּבְרִּמִמ
 ןנעָה ןֹּכְׁשיו
 ,ןְראַּפ רַּבְדִמְּב

 ,יניס עטסיוו רָעד ןּוֿפ

 טהורעג טָאה ןעקלָאװ יד ןּוא

 .ןראפ עטסיוו רעד ןיא

 טזיירעג ןָעְבָאה ייז ןּוא ,גי ועסיו .גי

 (לָאמ) ןַעטשרֶע םּוצ הָנֹׁשאֶרָּ

 להָעֿפַעּב סֶעטָאג ףיֹוא הוהי יִּפ לַע

 .ץהשמ ךרּוד ;השמ דיּב

 טזיירָעג טָאה סָע ןּוא .די עטיו .די

 רָעְגַאל םָעַד ןּופ ןהָאֿפ יד ינב הנחמ לנד
 ןהיז ם'הרו והי ןופ הָדּוה 0

 ןעטשרע םוצ הנשארב

 ,ךָאנ ןעטֿפַאשרַעהערעיײז ךָאנ םתֹאֹבְצְל

 טֿפַאשרעה ןייז רֶעּביִא ןּוא ואבצ לע

 ;בֶדניִּמַע ןּב ןושחנ

 אבצ לַעו .וט

 רעד ,ןושחנ (ןֶעווָעג זיִא)
 . בדנימע ןופ ןהוז

 טֿפַאשרָעה םָעד רֶעּביִא ןּוא .וט
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 ןופ םאמש םָעד ןופ רבששי נב הממ

 ---ןהיז ס'רכששי
 .רעוצ ןופ ןהוז רעד ,לאנתנ :רֶעּוצ ןּב לָאְַת

 אבצ לַעְו .וט

 ןלובז יִנְּב חטמ

 סעד רֶעּביִא ןּוא .וט
 טֿפַאשרעה

 ןוֿפ םאטש םָעד ןופ
 --- ןהיז ס'ןלּובו

 ,רועילא = +ןלַח ןֵּב בָאילֲא .ןלח ןופ ןהוז רעד
 ןפָשּמַה דרּוהְו .י

 ןושרג יֵנְב וע
 = רימ נב
 ָבָשַמה יִאְׂשֹנ

 זיא ןכשמ רעד זַא ןוא וי
 ,ןערָאװעג ןעמונעגרערנַאנוֿפ
 טזיירֲעג ןעבָאה ןאד

 ןהיז ס'ןושרג
 ,ןהיז ם'יררמ ןוא

 .ןפשמ םעד ןעגָארט עכלָעוו

 טזיירעג טָאה ןאר .חי עמנו .חי

 רָעגַאל םןבואר ןופ ןחָאֿפ יד  ןְבּואְר הנחמ לנד
 ךָאנ ןעטֿפַאשרעה ערָעייז ךָאנ םֵתֹאֵבְצִ

 -- טֿפַאשרעה ןייז רֶעּביִא ןּוא ואבצ לעו

 ןופ ןהוז רעד ,רוצילא ב ב רֹוצילא
 .רואירש :רואידש

 םעד רֶעּביִא ןּוא ,טי אֵבְצ לעו טי |
 טֿפַאשרעה |
 ס'ןועמש ןוֿפ םאמש םָעד ןוֿפ ןועמש נב הטמ =

 ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאימלש : דן 3 ָאיִמלְׁ
 .ירשירוצ ;ידשירוצ |

 טפאשרעה םָעד רֶעּביִא ןוא -כ אֵבֵצ לעְו כ

 דג ינב חטמ

 לא בל
 םיתהקה ּועסנו אב

 שקמה יִפְשנ

 ס'דג ןופ םאמש םָעד ןוֿפ
 -- ןהיז

 .לַאועד ןוֿפ ןהוז רעד ,ףסָאילא

 יד טויירֲעג ןַעּבָאה ןאד .אכ
 ,םיתה וק

 סָאד ןַעגָארמ עכלֶעוו
 ,םוחמגילייה

 . ןעמּוקנָא רֶעייֵז (?רָאֿפ ;םָאּב דע ןכשמ םעד טלָעטשַעג 2 :פיוא ןטבאה טענֶעי ןוא ןכשמה תאומיקהו
 טויירעג טָאה ןאד .בכ עס .בב

 ןהיז ס'םירפא ןוֿפ םירפא רעגַאל םָעד ןוֿפ ןהָאֿפ יד ינב הָנְחַמ לנד

 .זיב (= .יררמ ןּוא ןושרג ינב יד (?
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 םתֹאֹבְצְל

 ואב לעו

 ב עמל
 !:דתומע |

 אָבצ לעו גב

 השמ ינב חטמ
 | ב לאל

 ;רוצהדפ
 אבצ לע .דנ

 ןמינב ינב המ

 :ינועדג ןֵּב ןֶדיִבַא

 עסנו .הכ

 ןד ינב הנחמ לנד

 תנחמה לכל ףסאמ

 םָתאַבְצל

 ואב לע
 ןּב רע

 :ירשימט
 | אֵבֵצ לַעְו .וכ

 רָשא יב הָּטַמ
 כ כ לע
 אבצ לעו וב

 לְַָּניִנְּבהֵַּמ
 :ןניע ןֶּב עַריֵחֲא

 יעסמ הֶלֶא .חכ

 .לֶארשי ינב
 םתאבצל
 ועשו
 השמ רמאיו .טכ

 = במ

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ךָאנ ןעמפאשרעה ַערֶעייז ךָאנ

 -- טֿפַאשרָעה ןייז רֶעּביִא ןוא

 ןוֿפ ןהוז רעד ,עמשילא
 .דוהימע

 טפַאשרעה םער רֶעּביִא ןּוא ,גב

 ם'השגמ ןופ םאטש םָעד ןופ
 --- ןהוז |

 ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאילמג
 .רוצהרפ

 םָעד רָעּביִא ןּוא .דכ
 טֿפַאשררָעה

 ןופ םַאמש םָעד ןוֿפ
 -- ןהיז ס'ןמינּב

 .ינעדג ןוֿפ ןהוז רעד ,ןדיבא

 טויירעג טָאה ןַאד .חכ

 רַענַאל םָעד ןוֿפ ןהָאֿפ יד
 ןהיז ס'ןד ןוֿפ

 ((טסעילשעּב (רעכלַעוו)
 ןערעגַאל עלא

 ,ךָאנ ןַעטֿפַאשרֶעה ַערֶעייז ךָאנ

 -- טֿפַאשרָעה ןייז רֶעּביִא ןוא

 ןופ ןהוז רעד ,רזעיחא
 .ידשימע

 טֿפַאשרָעה םָעד רֶעּביִא ןּוא -וכ

 ס'רשֶא ןופ םאטש םָעד ןוֿפ
 --- ןהיז

 .ןרכע ןוֿפ ןהּוז רעד ,לָאיעגּפ

 טֿפַאשרעה םָעד רֶעּביִא ןּוא .ּוכ

 ןופ םַאטש םָעֹד ןוֿפ
 -- ןהיז ס'ילּתפנ

 .ןניע ןוֿפ ןהוז רעד עריחא

 ןעגוצ יד ןַענעז עזיד .חכ

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 .ךָאנ ןעטֿפַאשרֶעה ערֶעייז ךָאנ

 .טזיירעג ייז ןַעּבָאה יוזא ןוא

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .טכ

 ,בבוח ּוצ

 וו

 ונחְנָא םיִעָסנ
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 רעה ,לַאוער ןיֿפ ןהיז רע ינידמה לאּוער ןּב

 מרעי יס 'השמ השמ ןתח
 ןעזייר רימ

 טרֶא םעד ּוצ םוקמה לֶא

 הָוְירַמָא רֶׁשֲא
 בכל ןתֶא ותא
 | ונתא הָכְל

 הל ונְבטהְ
 בומ בד הָוהְייִּכ

 :לֵאָרְׂשִי לע
 ויָלֵא רֶמאֹּיַו .ל

 מָאה טָאג ןֶעכלַעװ ןעגעוו
 :טנָאזעג

 .ךייַא ןֶעּבעגּבָא ךיִאלָעװםהיִא

 זנוא טימ העג

 סעמּוג ריד ןֶעלַעוװ רימ ןּוא
 , ןָאהמ

 :רעפ טָאה טָאג םּורָאװ
 ספוג (! ןעכָארּפש

 .לָארשי ןַעגְעוו

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע רַעּבֶא .ל

 ,ןהָעג טינ לָעװ ךיא ףלא אל

 רנַאל ןיימ ןיִא ןרעדנָאז יצרא לא םא יכ

 טרֶא סטרּוּבֲעג ןיימ ןיִא ןּוא | יתְרלומ לֵאְו

 .ןהָעג ךיא לָעוו : ךלא

 טָאה (השמ) רע ןּוא ,אֹל רמו .אל
 ;טנָאזעג

 ,טינ זנוא ךָאד זָאלרָעֿפ ּונֲתֹוא בזעת אנ לא

 וטסייוו םיווֲעג ףיֹוא ןעד עי ןּכ לע יב

 רַאֿפ רָעמרְעְסגנּורָעְַאל ונתנח

 (נוא ,עטסיוװ רעד ןיא רָבְַמּב

 זנוא רַאֿפ טסֶָעװ ּוד ןוא !םִיגיִעְל נֵּל תה
 .(5רֶעזייוושנָעְוו ַא ןייז

 היה .בל ,ןייז יֹוזַא טָעוו .בל

 ונּמִע ףלת יִּכ
 היה
 אוהה בוטה

 ןנוא עו טאג טימָאװ הָוהְי ביטיי רשא
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 ןאהמ סמו ריד רימ לע 7

 ,זנוא םימ ןהעגטסעוו ּוד ביוא

 ןייז טָעוו

 ,םעמּוג ַעּבלַעז סָאר

 דל ונְבְַַ

 טדערעג (1 .ןרעגַאל רשנּוא (?  .טגָאזענוצ

 .ןעגיוא םלַא 5 .ןעקילנעּב (+ = .ןעניוא סל



 הוהי רהמ ועסיו .גל

 םימי תשלש ָךֶר

 הָוהְי תיִרְּב ןוראו

 םֶהיֵנְפִל עסנ

 םיִמָי תֶשְלְׁש רד
 :החונמ םהָל רותל

 הוה ןנעו .דל

 םהילע

 םמֹוי

 עס
 ;הָנֲחַּמַח ןמ

 יהו .הל
 הָאָה עַל
 השמ רמאיו

 הָוהְי הַמּוק

 יבא וצפו
 אַ וס
 = ןףינפמ
 תֹוחְנִבּ .ול

 רמאי

 החי הבּוש
 .תובבר
 ;לֵאָרׂשִי יֵפְלַא

 םעה יהיו .א

 .דימלתהו הרומה תרות

 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא .גל
 גרַאּב םַעטָאג ןוֿפ

 ,(גנַאג) געט יירד ןוֿפ גַעוװ א

 ןופ ןַעטסַאק רֶעד ןוא
 דנּוּב םעמָאנ

 ייז רָאֿפ טזיירעג טָאה

 ,(גנַאג) געט יירד ןופ גָעוו א

 יז רַאֿפ ןעהָעזּוצסיֹוא םּוא
 .(םרָא) עחור א

 ןעקלָאװ םָעטָאג ןוא .דל

 ייז רַעֹּביִא (ןעווֲעג זיִא)

 .גָאמ ייּב

 טויירעג ןַעּבָאה ייז ןֶעוו

 .רֲעגַאל םָעד ןיֿפ

 .י ש ש

 ,ןעוועג זיא םִע ןּוא .הל

 ךיז טָאה ןֹורָא רעד ןֶעוו
 ,((טיוהירעג

 :םנָאזועג השמ טָאה

 טָאנ ךיד ("ּביֹוהרֶע

 לע דנייפ ץנייד ןּוא
 ,ןֶערָעװ טײרּפשּוצ

 ןעלעו רַעסַאה ענייד ןּוא
 ןַעֿפױלוצ

 .טכיועגנָא ןייד רָאֿפ

 ךיז טָאה רֶע עו ןּוא ,ול
 ,(* טלֲעטשעגּבָא

 :טגָאזעג רֶע טָאה

 ,טָאג ,(?גיהּורֲעּב

 ןַעדַאירימ יד

 .םילָארשי רעדנֲעזיֹוט יד ןופ

 ,אי
 2עגנָא טָאה קלָאֿפ סָאר ןוא .א

 (5ךיז ז ןעגָאלקעּבּוצ יוו ןעגנאפ ער םיִנְנאָתְמְּ

 הוה יא

 .מויירעג ('
 .ּוצ ךיד רהֲעק (*
 .ענַעדעירֿפוצ

 .ףיוא העטש (?

 ;טָאג ןוֿפ ךרָאהעג ןיִא טכעלש

 .טהּורֲעג (*
 ;נוא ,עגידעגָאלקעּב יװ (*

 48 .אי ,י ,ךתלעהב ,רבדמב

 הָרעְבִת

 הוהי עמשיו :רָעד (םָאד) טָאה םָאנ זַא
 טרעה + פתחה
 ,ןרָאצ ןייז טנֲערּבעג טָאה מא רחיו

 ןעדנּוצעגנָא ךיז טָאה סֶע ןוא םַּב רעב

 ז ןיא טָאג ןוֿפ רֶעײֿפ א הוהי שא

 טרהֲעצרַעֿפ טָאה םָע ןּוא לֵכאֹתַ

 :הנחמה זצְקִכ
 םעְה קַעְּצו .ב

 .רַעגַאל םָעד ןוֿפ עדנע ןיא

 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא .ב
 ָעירשְע -

 8 ,ץהשמ ּוצ השמ לֶא

 ןעמעּבעג טָאה השמ ןוא  הֵׂשֹמ לֶּלִּפְתַ

 ,טָאג ּוצ הוהי לא

 יז טָאה רָעייִפ סָאד ןוא | :שאה עקשתו
 .(+ ןעשָאלרַעֿפ + דג

 ןַעֿפּורעג טָאה ןַעמ ןּוא .ג ארקיו .ג

 םרָא עי ןופ ןָעמָאנ םָעֹד אּוהַה םֹוקַּמַה םש
 .הרעבּת

 ?עגנָא ךיז טָאה סֶע ןַעד
 וז ןיִא ןעדנּוצ = |

 .טָאג ןּוֿפ רֶעיײֿפ א

 םֶב הרעב יִּ
 ;הָוהי שָא
 ףְסַּפַמאָהְו .ד

 ּברֶקִּב רֶׁשֲא

 הואת ואתה

 | םּג בִי ובשיו

 לָאָרשִייִנְּב =
 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייֵז ןוא ורמאיו

 ןַעּבעג זנוא טלָאװ רֶעוו ;רֵׂשַּב ניבא ימ
 ! שיילפ ןֶעסֶע

 ,שיפ יר ןַעקנעדענ רימ ה הנדה תא ונרכז .ה

 ,("עדנַאּב יד ןּוא .ד

 .(?םהיא ןעשיווצ זיא עכלָעוו

 (יײלרעלַא) טסּולֲעג ךיז טָאה
 , ןעגנּוטסולעג

 לָארשי רעדניק יד ךיוא ןּוא
 טנייוועג רָעדיװ ןַעּבָאה

 ןֶעסֶע על רימ סָאװ לֵבאֹנ רֶׁשֲא
 םירצמ ןיא םירצמב

 ,טסזמא "7. םִַמ
 (+סעְקרְעְגּוא יד םיאשקה תא

 ,לעדניזעג (=  .ןַעזָאלַעגּבָארַא ,ןעקנוורטפ (
 .ןֶעקרּוג (+ .קלָאֿפ ןָעשיווצ (? .בר ברע רֶעד , לָעּבֲעּפ
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 םיחטבאה תֶאְו
 ריצה תֶאְ

 םיִֵצַּבַה תֶאְ

 :םימושה תא

 התעו .ו

 השבי ונשפנ

 ֹּ יא

 ןמה לא הלב
 :ּוניניע

 ןפהו .

 אווה רג ערזכ

 ונעו

 !חַלְִּבַה ןיִעב
 םָעה וטש .ח

 וטל
 םיחרב ונחמו

 הָכדַמַּב ּוכָד וא

 רּורּפַּב ּולשבו

 תֹוגָע ותא ּושָעְ

 ומעט הָיָהְ

 :ץֶמָּׁשַ רַׁשְלמַעַטַּ
 לטה תֶדְרְבְו .ט

 הָנֲחַּמה לַע
 .ָליל
 :ויָלָע ןֵּמַה דרי
 הֶשֹמ עמשוו -י
 ָעָה תֶא
 הבב

 ית

 ןָעּבָאה ייז ןּוא -

 .דימלתהו הרומה תרות

 ('םַעּבריק יד ןּוא

 ("סנירג יד ןּוא

 ךֶעלֶעּביצ יד ןּוא

 .לָעּבָאנק יד ןּוא

 טציִא רֶעֹּבֶא ו

 עלֶעװ רֶעונּוא ויִא
 ,(" טכַאמשרעֿפ

 ,ָאטינ ןיִא ךאו ןייק

 (ןעקוק) ןמ םָעד ּוצ רונ
 .ןעגיֹוא ערעזנוא

 ןמ םָאד רֶעּבָא -ז

 ןעמַאזרֶעדנַאירָאק יוו זיא

 ןהָעופיוא ןייז ןּוא

 .(?חלדּב ןּופ ןהָעזסיֹוא סָאדיװ

 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד .ח
 , טײרֿפשרַעֿפ

 .ןעבעילקעג ןעּבָאה יז ןּוא

 טלהָאמעג ןָעּבָאה ייז
 ןעלהימ ןיִא

 ןעסיֹוטשעג ןעּכָאה יז רֶערָא
 ,לַעסיֹוטש ןיִא

 טכָאקַעג ןַעּבָאה יז ןּוא
 ,ּפָאט ןיִא
 םהיֵא ןופ

 ,םנֲעבּוק טכַאמָענ |
 ןֶעוועג זיִא קַאמשעג ןייז ןוא

 ןּוא

 ןופ קַאמשעג רעד יוו
 .טֿפַאז;לייַא

 יוהמ רעד ןָעוװ ןּוא .ט
 ןהעגּבָארַא מגעלפ |

 רַעְגַאל סָאד ףיוא

 ,טכַאנ ייב

 ןמ סָאד ןהַָעגּבָארַא טגעלֿפ
 םהיא טימ

 .טרעהעג טָאה השמ ןּוא .י

 קלָאֿפ סָאד (יוו)

 טנייוו

 ,ךָאנ ןָעילימַאֿפ ענייז ךָאנ

 .לָאטסירק (* .ןעקּורט (* .טַאלַאס (* .ןענָאלעמ (1

 י ,ךתלעהב ,רברמב

 ןּופ גנאגנייא םייב רֶערֶעי ולהא חַתַפְל שיא
 ,טלעצ ןייז

 רהָעַז טָאה ןרָאצ םעמָאג ןוא דאמ הוי ףא רחיו

 :ער השמ יִניֵעבו

 השמ רמאיו .אי

 הוה לא |

 בעל הערה הָמִל

 ןח יתצמאל מל
 ף 3 געב

 םׂשָל
 אָּׂשַמ תֶא
 הֶּזה םעה ל

 לע
 יתירה יכְנָאָה ג
 הזה םעַה לָּב תֶא

 והיתְדלי יִכֹנֲא םא
 לא רמת יִּ
 ףקיחב והאש
 ןְמאָה אָשִי רָשָאּ
 קנה תֶא
 | הַמְדֲאָה לַע

 ּתַַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 :ּויָתבָאל

 ֵׂשַּב יִל ןיַאֵמ .גי
 תַתַל

 הוה םָעָה לָכָל |
 יִלָע בבי יִּ
 רטאל

 שה
 : הָלכאֹנ

 .'א רסח (

 ,טנערּבעג
 םָאד טָאה ץהשמ ןוא

 . ןעטָארדרַעֿפ
 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .אי

 ;טָאנ ּוצ

 םָעֹוֲעַּב ּוטסָאה סָאװרַאֿפ
 ,רענעיד ןייד ןָאהטענ

 ךיִא ּבָאה סָאװ רַאֿפ ןּוא
 טסנוג .ןענוֿפעג טינ

 ,ןֶעניֹוא ענייד ןיא

 ("ףיֹורַא טסנַעל ּוד סָאד

 טסַאל יד

 = קלָאֿפ ןעצנאג ןעזיד ןיֿפ

 .רימ ףיוא

 ןענָארטעג ןַעד ךיא ּבָאה ,בי
 בייל ןיא

 ,קלָאֿפ ןעצנַאג ןעזיד

 ןֶערָאּבַעג סָע ּבָאה ךיא רֶעדֶא

 :רימ ּוצ ןַעגָאז טסלָאז ּוד סָאד

 ,סיוש ןייד ןיא םָע גָארט

 טגָארט רעהיצרע רֶעד יו

 ,גנילגיֹוז עד

 ,דנַאל סָאד ןיִא

 ןַערָאװשַעג טסָאה ּוד סָאװ

 ? ןרָעטלֶע ענייז ּוצ

 שיילפ ךיִא ּבָאה ןֶענַאװ ןוֿפ .גי

 ןַעּבעג ּוצ םּוא

 ,קלָאֿפ ןעצנַאג ןַעזיד

 ,רימ רָאֿפ ןָענייװ ייז זַא

 :גידנַעגָאז

 שיילפ זנּוא ביג

 .ןָעסָע ןֶעלֶעוו רימ ןּוא

 .ןֶעגעלּוצֿפױרַא (



 לבּוא אל .די

 יד יִכנָא
 .תאשל

 הזה םָעָה לַּכ תֶא
 ייַּנַּכִמ רבכ יכ

 תא הכּכ םאו .ומ

 יל השע
 תה אינה
 ןח יִתאָצַמ םֶא
 ְךיִניֵעְּב
 ;יִתְעַרּבהָאְרא לאו

 הוה רמאיו .זט

 השמ לא
 יל הפסא

 שיא םיִעְבִׂש

 לארשי ינקזמ
 עדי רֶׁשֲא

 סע ינקו םח יִּכ
 וש
 םָתֹא ָּתְחַקְל
 דעומ לֶחֹא לֶא

 :ךמעםש ּוכַציִתהְו

 יתדריו .וי
 םש ְךֹּפע יִּתְרַּבְדְו
 יְִלַצֲאְו

 חורה ןמ
 ךיֶלָע רֶׁשֲא
 םהיֵע יִּתְמׂשְו

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,טינ ןַעק ךיא .די

 ,ןיילא ךיִא

 ןעגָארמ

 ,קלָאֿפ ןעצנַאג ןעזיד

 .רָעוושצוצ רימ זיִא סֶע ןֶעד

 (:טסהענעּב ּוד ּביֹוא ןּוא -וט
 ,יֹוַא רימ טימ ךיז

 ,(רעסֶעּב) רימ ךָאד גָאלשרַעד

 טסנּג ןענוֿפַעג בָאה ךיא ביוא

 ,ןומיוא ענייד ןיא

 ןהָעֹז םינ לָאז ךיא ןוא
 .(?דנֲעלע ןיימ

 טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא .וט

 :ץהשמ ּוצ

 רימ לָעמַאזרָעֿפ

 ןַאמ גיצּבעיז

 ,לָארשי ןוֿפ עטסעטלֶע יד ןוֿפ

 ,טסויוו ּוד ַעכלַעו

 עמסעמלֶע יר ןֶענֶעז יז זַא
 קלָאֿפ םִער ןֿפ

 ,רָעהְעזפיוא ענייז ןּוא

 (*ןערהיפוצ ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 ,טלעצסטֿפיטש םּוצ

 ןהעמש מרד ןעלָאז ייז ןוא
 .ריד יב

 ?רעטנורַא לָעװ ְךיִא ןּוא .זי
 ,ןהָעֹג

 ריד טימ לָעװ ךיִא ןּוא
 ,ןַערַער טרָאד

 (= ןעלײטּבָא לָעװ ךיִא ןּוא

 ,טסייג םָעד ןוֿפ

 ,ריד ףיוא זיִא רֶעכלַעו

 (* ןענעלֿפֹורַא לָעוו ךיא ןּוא
 ,יײז ףיֹוא

 .קילגנּוא ןיימ ,םטכעלש ןיימ (* .טסּוחט ּוד ('
 ןעמהָענ (*

 .ןָאהט (
 .לצא ןמ -- עגל | ןָעריישבָא = -

 ,ךתלעהב ,רבדמב

 ךתֶא ואש
 סע אָשַמְּב
 הָּתַא אָּׂשִת אלו

 :הדבל
 רַמאֹּתמֲעָה לֶאְו .חי

 רֶחַמְל ושדקתה
 רֶׂשָּבםֶּתְֲַא
 םָתיִכְּב יּכ

 הוה יב
 ' רטאל

 רֵׂשַּב ונלכאי ימ |

 םיִרְִמבּונלבֹויִ

 םֶכָל הוה ןתנו

 רשב
 7  וםֶּתְלַכֲא
 דחא םוי אל .טי
 7 ןולבאת
 סמי אלו

 םימי השמה אלו

 םיִמי הרשע אלו

 ;םֹוי םירשע אלו

 םימי שדח דע .כ
 -אצי רֶׁשֲא דע
 םֶכְפאַמ

 ארזל םכל הָיָה

 םֶּתְַאְמ יִּכ ש
 חֹוחי תא

 םְֶּבְרְַּב רֶׁשֲא
 נב
 = רמאל

 41 .או

 ןעגָארמ ריד טימ ןעלָאז יז םּוא

 קלָאֿפ םָעד ןוֿפ טסַאל יד

 ןענָארמ טינ טסָעװ וד ןּוא
 (רהעמ)

 .ןײלַא

 ּוטסלָאז קלָאֿפ םּוצ ןּוא .חי
 :ןַעגָאז

 ףיוא ּוצ גילייה ךייַא םיירג
 , ןעגרָאמ

 ;שיילפ ןַעסֶע טָעוו רהיֵא ןּוא

 טנייווָעג טָאה רהיא ןַעד

 ,ךרָאהֲעג םָעטָאג ןיא

 :גידנַעגָאז

 עג - טָעוו רעו
 .שיילפ עס

 ןעוועג א זנוא םּורָאװ
 !םירצמ ןיִא רֶעסֶעּב

 שיילפ ןֶעּבעג ךייַא טָעװ טָאג

 ,ןַעסֶע טעו רהיֵא ןּוא

 גָאט ןייֵא םינ .םי

 ,ןֶעסֶע רהיא טעו

 ,געמ ייווצ טינ ןּוא

 ,געמ ףניֿפ טינ ןוא

 ,גָעט ןהָעצ טינ ןּוא

 .געמ גיצנַאװצ םינ ןוא

 ,טייצ טַאנָאמ א זיּב .כ

 (ךייַא) טעו סֶע זיב
 ןהעגסיֹורַא \
 ,וָאנ רֶעייֵא ןופ

 ןערעװ ךייא םָעװ סֶע ןּוא
 ,לעקַע םּוצ

 טעמכַארָעֿפ טָאה רהיא לייוו

 ,טָאג

 ,ךייַא ןעשיווצ זיא רֶעכלֶעוו

 טנייווָעג טָאה רהיא ןּוא
 ,םהיֵא רָאֿפ

 :גידנַעגָאז
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 ונאצי הֶז הָּמִל

 ,םִיַרְצִּכִמ
 השמ רמאיו -.אב

 ףלא תואָמ שש

 ִלְנַר

 סע
 וברק יָא רֶׁשֲא
 ְּרַמֲא הֵּתַאְו
 םהָל ןֵּתֶא רַׂשַּב

 ;םיִמָי שדח ּולְכֶאְ
 רקבּו ןאצה .בכ

 םֶהָכ טָחָש
 םהָל אֵצָמו
 יח יִנּד לֵּכ תֶא סא
 םֶהָל ףֶסֶאי
 :םֶהָל אָצָמ
 הוחי רמאיו .גכ

 0 השמ לא
 רצקת הוה דיה
 הארת התע

 ירד ריח
 :אל םא

 הָׂשֹמ אַ 5

 םָעָה לֶא רבו
 הו יִרַָ תא
 סאו
 שיא סיעְבָש
 םָעָ -

 :לָהאַה תביבס

 .דימלתהו הרומה תרוה

 רימ ןָעְנֶעז ךָאד ּוצָאװ
 ןעגנַאגעגסױרַא \
 .םירצמ ןוֿפ

 :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא ,אכ

 דנֲעזיֹומ טרעדנוה םּכֲעַזו

 רעהעגסוֿפ

 ,קלָאֿפ םָאר זיא
 ,ןיּב ךיִא ןעבלעוו ןעשיווצ

 :טגָאזעג טסָאה ּוד ןּוא

 - יז ךיא לעוו שיילפ

 ןעסֶע ןעלֶעװ יז ןוא ;
 .םייצ טאנָאמ

 רעדניר ןּוא ףָאש ןַעװ .בנ

 ןערֶעװ טַעטכַאלשַעג לָאז
 ייז רַאֿפ

 ?ייז רַאֿפ ןייז גּונֲעג סֶע טעוו

 רֶעעמ ןופ שיפ יד רָאג ביוא

 ןעְרָעוו טלעמַאזרעֿפ לָאז
 יז ראפ

 ? ייז רַאּפ ןייז גּונֲעג סֶע עו

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .גנ

 :ן'השמ ּוצ

 דנַאה םָעטָאג ןַעד לָאז
 ?ןייז ץרוק

 ,ןהָעז ּוטסָעוו טציא

 ןעֿפערטנייַא טָעוו ריד ביוא
 טרָאװ ןיימ

 ו .טינ רֶעְדֶא

 זיא השמ ןוא .דנ
 ןעגנַאגעגסיױרַא

 טדֶערעג טָאה רֶע ןּוא
 קלָאֿפ םּוצ

 ,רֲעטרָעװ םָעמָאנ

 טלָעמַאזרָעֿפ טָאה רֶע ןּוא

 ןאמ גיצּבעיז
 םָעד ןוֿפ עטסֶעמלֶע יד ןוֿפ

 קלָאֿפ
 יז טָאה רֶע ןּוא

 טלטמשעגקעווא =
 .טלעצסמפימש םָעד םּורַא

 .אי ,ךתלעהב ,רברמב

 ;עגּכָארַא זיִא טָאג ןוא .הכ הוה דָרָיַ .הכ
 ןעקלָאװ ןיא ןעגנַאג ןנעב

 ,טרָערעגסהיִאּוצטָאהרֶעּוא ולא רֵּבַדי

 טליימעגּבָא טָאה רֶע ןוא | ורה ןמ לצאיו
 ,טסייג םָעד ןוֿפ | - ו+ וו רצ דה
 םהיִא ףיוא זיִא רֶעְְלְעו וילע רֶׁשֲא

 לג טָאה רֶע ןּוא ןתיו
 6%%%% ליל ,

 ;רענעמ ץמלַא גיצבעיז ידףיֹוא שיא םיִעבש לע
 םינקזה

 ,ןֶעווֲעג זיא סֶע ןוא = 7 יהיו

 טהּורֲעג טָאה םִע רוט יװ חורה םהילע חונכ
 ,טסייג רֶעד יז ףיוא - וד הצ ײ5/ - 1
 ,(:םהיײצַעֿפָארּפ ייז ןַעּבָאה ואבנתיו

 טינ ןָעְּבָאה ייז רֶעּבֶא :ופסי אלו
 .(טהיײצעֿפָארּפ) (?לעיֿפ ןצ 9 :
 ןונבעילברעפ ןֶענַעז סע ןוא .וב וראשו .וכ

 םיִשָנא ינש
 הנח
 ְֶּלֶא דָחֶאָה םֵׁש
 דֶדיִמ יִנׁשַה םשו
 ַחּורֲח םֶהיֵלֲע חנו

 רענֶעמ ייווצ

 ,רָעגַאל םיִא

 םָענייֵא ןוֿפ ןעמָאנ רֶעד
 רדלא זיא

 םָעד ןוֿפ ןַעמָאנ רֶעֹד ןוא
 ,דדימ זיא ןעמייווצ

 .טָאה ייז ףיוא (ךיוא) ןּוא
 ,טסייג רֶעֹד טהורֲעג

 ןֶעוועג ןֶענעז ייז םּורָאװ
 ,ענעבעירשרָעֿפ יד ןעשיווצ
 ?סיֹורַא טינ ןַעְנָעז ייז רּונ
 ,טלעצסטֿפיטש םּוצ ןעגנַאגָעג
 טהײצעֿפָארּפ ןֶעּבָאה ייז ןוא

 .רַעגַאל םיִא
 גנּוי רעד ןַעֿפָאלַעג זיִא ,ּוב

 םיִבְתִּנַּב הָּמִהְו

 לה וא אלו
 :הֶנחמּב ובנו
 ַעַּנַה ץֶרָיַ ה
 ן'תשמ לו = טלהָעצרָעד טָאה רֶע ןּוא השמל דניו

 ;טגָאזעג טָאה רע ןוא רמאיו

 רדימ ןוא רדלא | = דֶדיִמְו דדלא

 .רֲענַאל םיִא ןעהײצַעֿפָארּפ :הנחטבםיאבנתמ

 ןעֿפורָעגּבָא ךיז טָאה .חנ עשוהי ןַעּיַו .חכ
 ןּונ ןופ ןוז רֶעֹד עשוהי ןונ ןּב

 .קלָאֿפ סָאד טנרֶעלָעג ,טנָאזָעג תואיבנ (
 .גילָעֿפוצ רונ ןֶעווֲעג זיִא האּובנ רֶעייֵז (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,רָענעידַעּב ם'השמ השמ תרשמ

 ןפ יָרהַּבִמ
 רמי
 :םֶאָלְּב השמ יָנֹדֲא

 ,(:ןָא דנָעְגּוי ןייז

 :טגָאזעג טָאה רע ןּוא

 ,השמ ,ררֲעה ןיימ
 .(?ייז טלַאהרֶעֿפ

 םהיא ּוצ השמ טָאה .טכ
 : טגָאזעג

 ?רימ רַאֿפ ןער ּוטסרָעֿפייֵא

 השמ ול רֶמאֹּיַו טכ

 יל התא אנקמה
 ןעּבעג טלָאװ רֶעְוו ןוא ןתי מו

 ןוֿפ קלָאֿפ עצנַאג םָאד (זַא)
 ,ןעטעֿפָארּפ ןייז ןעלָאז טָאג
 ןענעל לָאז טָאג זַא

 םיִאיבְנהְוהְיִסע לֵּכ

 הָוחְי ןֵּתְי יִּ
 טסייג ןייז וחור תא

 יוז ףיֹוא :םהילע
 .יעיבש

 הָשמ ףסָאַו ל
 הָנֲחַּמַה לֶא
 :לֵארׂשי יִנְקוְו אּוח
 = עַסָנ ַחּורְו .אל

 ךיז טָאה השמ ןּוא .ל
 (* ןעּבעילקעגנײרַא

 ,רעגַאל סָאד ןיִא

 ןופ עטסעטלֶע יד ןּוא רֶע
 .לַארשי

 ןעגנַאנעג זיא דניוו א ןּוא .אל

 טָאג ןוֿפ הוהי תֶאמ

 רַעעמ םָעד ןוֿפ םיה ןִמ ןלעטבָאוו \ 7 | (* ןעגױלֿפעגנָא זיא סע ןּוא סיולש זיו

 ;םיֹוא ךיז טָאה סֶע ןוא הנחפה לע שמטיו
 ,רַענַאל ץֿפיֹוא (?טיירּבעג

 רעד ןוֿפ עוײר:גָאמ א ףֹוא  הֹּב םֹוי ְךֶרֶדכ
 טייז

 ןוֿפ עזײר:גָאט א ףיוא וא  הֹּכ םוי רדר
 טייז רעד הד
 ,רֶענַאל סָאר םּורַא הָנֲחַּכַה תֹוביִבְס

 ןעלייֵא ייווצ םּורַא ןּוא םִיתַּמַאְכּו

 .דרָע עא 27 4 רעד ןופ עבעלֿפ יד רֶעּבִא  ןץְראָה יֵנּפ לַע

 ;רָעֿפ (5 .עטלהָעוורֶעפיֹוא ענייז ןופ :רֶעדָא 6
 .טלעמַאזרַעֿפ (* .סינגנַעֿפעג ןיא יז רַאּפש
 רע :רָעדָא (* .ןעגָארטַעגנָא טָאה רֶע ;רֲעדָא (?
 .ןעוָאלֲעגרעּביִא םײה

 אָּוהַה םוקמה |

 49 .אי ,ךתלעהב ,רברמב

 םַעָה םקיו .בל

 אּוהֲה םֹוּיַה לָּכ

 הָליֵּלַה לֵכְו

 תרחמה םוי לכו
 ע4נש7

 זיִא קלָאֿפ סָאד ןוא .בל
 ,ןענַאטשעגֿפיוא

 גָאט ןַעצנַאג םָענֶעי

 טכַאנ עצנַאג יד ןוא

 ?נעגרָאמ ןעצנַאג םער ןוא
 גָאט ןעגיד

 ,ןעלטכַאװ יד ןֶעמּונֲעג ו וילשה תא ופסאיו ?נעמַאוצ ןַעּבָאה ייז ןוא
 גינָעוו טָאה סָאװ רעד טיעמכה
 טלעמַאזעג נדה
 | ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה ףסא

 ('ןעפיוה ןהָעצ םירמח הרג שע
 וזו"

 ךיז ,(םִע) ןָעּבָאה ייז ןּוא הוטשםהלוחמשיו
 (?רעלענרער אנו |

 ;הָנֲחַּמַה תֹוביִבְס .רַענַאל סָאד םּורַא
 | רשבה גל

 םֶהיֵנְׁש ןיִּב ּוּנְדֹוע

 תֶרָּכִיםֶרֶמ
 הָוהְי ףַא
 עב הָרָ

 שיילפ סָאד ,גל

 ןעשיווצ (ןַעוועג) ךָאנ זיא
 ,ןהייצ ַערֶעייז

 ( ?טהיידרעפ טינ ךָאנ זיא םָע

 ןרָאצ סָעמָאג ןּוא ,ןערָאװָעג

 סָאד ןַענַעג טנֶערּבעג טָאה
 ,קלָאֿפ |

 (:טגָאלּפעג טָאה טָאג ןוא | םעּב הוחי ךיו
 .עגַאלפ עפיורג א רה :דאמ הֶּבִר הָּכַמ ,קלָאֿפ סָאד -%-%

 ןעֿפורעג טָאה ןעמ ןּוא .דל אֵרקיַ .דל

 ןעמָאנ םָעד םש תא

 טרָא םָענֶעי ןּוֿפ

 ,(?הואתה תורבק = הָואתה תֹורְבִק

 ןעמ טָאה טרָאד ןָעד ורבק םש יִּכ
 ןֶעּבָארגעּב

 טָאה סָאװ ,קלָאֿפ סָאד יםיואתמהםקה תא
 הואתה תורבק ןּוֿפ .הל : תורבקמ .הל .טסּולֲעג ו

 הואתה
 טויירֲעג קלָאֿפ סָאד טָאה תֹרצַח םָעָה ּועְמִנ

 ,תורצח ןייק
 ןעּבעילּברַעֿפ ןַעְנָא ייז ןּוא

 .תורצח ןיא

 .טיירּבעגסיוא 0

 םירבק יד (

 ;תֹורֵַַּב ויהיו
 .םעקּפוק ,ךַעלגרַעּב (

 .ןעגָאלשעג ( .טרהָעצרַעֿפ (*
 .גנוטסולֲעג ןוֿפ

 4 זץ



 .דימלתהו הרומה תרות 0

 .בי

 טדעְרָעְג טָאה םירמ ןוא .א םירמ רבו .א

 ןרהַא טימ | הַא

 ץהשמ ףיֹוא הֵׁשֹמְּב

 ּבעילּוצ תודא לע

 ,יורפ עתישּופ יד תיִׁשּכַה השאה

 ,ןַעמּונֲעג טָאה רֶע עבלעוו הקל רֶׁשֲא

 ןעמּונעג טָאה רֶע םורָאװ| זש הֵׁשֲא יַּב
 .יורפ ע'תישוּכ א :הקל

 :טגָאזעג ןעּבָאה ייז ןוא .ב ּורמאיו .ב

 ןהשמ טיִמ רּונ ןעד ּוצ השמּב ךא קרה

 הָוהְי רב

 רֵּבדּנּב םַּג אלה

 :הוהי עַמשיו

 הָׂשֹמ שיאהו :

 ,טרֶערעג טָאג טָאה

 זנוא טימ ךָאד טָאה רָע
 .טדֲערֲעג ךיוא

 .טרעהעג םָאד טָאה טָאג ןּוא

 השמ ןַאמ רֶעד רֶעֹּבֶא .ג

 (?גיהטימהעד רהֲעְז זיא דאמ ונָע

 ,ןעשנעמ עלא ןוֿפ רהעמ םדאה למ

 | יִנּפ לַע רֶׁשֲא
 .דרָע רעד ףיוא ןענעז עכלעוו

 | ' | גהַמַדָאָ
 טָאג טגָאזֲעג טָאה ןַאד .ד הָוהְי רמאיו .ד

 גנולצולפ םאתפ

 ןרהא ּוצ ןוא ץהשמ ּוצ ןרהַאלַאְו השמלא

 :םירמ ּוצ ןּוא םירמ לֶאְו

 יירד ָעלַא םיֹורַא טהָעג ְֶתְׁשִלש ? ּואָצ

 ! טלָעצסטפימש םּוצ דעומ לה ןא לא

 ןָעְגנאגָעְגסיורַא ןָענָעז יז ןּוא :םהשְלש ואי
 .יירד עלא קה צ

 ןָעְנאגעְגּבָאְרַא זיא טָאג ןוא .ה הוחי דֶרֵיַו .ה

 לײזנעקלָאװ ַא ןיִא ןנע דומעב

 ןענַאטשַעג זיא רֶע ןּוא רמעיו

 .ןיילק ךיז טלַאה רע (

 .ֿבי ,ךתלעהב ,רבדמב

 ?סטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םייב
 ,טלעצ

 :ןֶעֿפורעג טָאה רֶע ןּוא
 ָהאָה חַתּפ
 ָרְקיו
 םִירְמּ ןלהַא
 םֶהיֵנְׁש ּואְצֵיו
 רמאוו 2

 ירָבְד אָנ ּועְמִׁש
 םָכֲאיבנ הָיְהִי םִא
 0 הא
 אַ
 עא יל
 :וב רבא םולחּב

 : השמידבעזכ אל יו

 ! םירמ ןּוא ןרהַא

 ?סיֹורַא עדייּב ןָענָעז ייז ןוא
 .ןעגנַאגעג

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא -ו

 :רֶעטרֶעװ עניימ ךָאד מרעה

 (רֶערֶעייַא ןייז לָאז םִע ןֶעוו
 טהָעֿפָארּפ א

 טָאג (ךיִא טלָאװ)

 גנוניישרע רע ןיִא

 ,ןַענֶעקרֶע ךימ ןֶעזָאל םהיִא ּוצ

 טימ ךיִא טלָאװ םיורט םיִא
 .ןעדער םהיֵא
 ןיימ זיא

 ,(?השמ רָענעיד

 רָע זיא זיוה ןעצנאג ןיימ ןיִא| ןְמאִנ יִתיֵּב לֵכִּב

 יוזא םינ

 .םיורטרעפ | : אוה

 ליומ ּוצ למ ה הַּפ לא הפ .ח

 םהיִא טימ ךוא דת | ןןֵּב ֵּבַדֲא
 ,ןהָעזסיֹוא סָאד ןּוא הֵאְרַמ

 ,ןעסינעטער ןיִא טינ ןוא תדיחב אלו

 טלַאטשענ סָעטָאג ןּוא טיִּבִי הָוהי תְַמְתו
 .רָע טהָעז

 טינ רהיֵא טָאה םורַאװ ןּוא ארי : עמו
 טעטכריֿפַעג

 ,רָענעיד ןיימ ףיֹוא ןָעדער ּוצ ידבעב רֵּבַדְל

 ? ץהשמ ףיֹוא :התשמב

 טָאה ןרָאצ סָעמָאג ןוא .ט םַּבהוחְי ףא רַחיו .ט

 ,ייז ןעגעג טנֲערּבעג צר }
 .ןַעגנַאנעגקַעװַא זיא רֶע ןּוא :ךליו

 רֶס ןגֲעהו

 לָחֶאַה לעמ
 םיִרְמ הֵּנִהו
 .תערצמ

 זיא האּובנ ם'השמ (? .ךייַא ןוֿפ רֶענייֵא (

 .םיאיבנ ערֶעדנַא ןופ האובנ יד רַאֿפ רֶעכֲעה

 ןעקלָאװ יד רּונ יװ ןּוא .י
 ןָאהמעגּבָא ךיז טָאה

 ,טלעצ םָעד ףיוא ןיֿפ

 םירמ ,הָעְז ןּוא

 ,גיצערק זיא
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 גש - ;(טקֲעדַעּב) יינש (טימ) יוו לש
. . 

 נוי טָאה ןרהש א לֶא ןרהא ןפו
 ,םירמ וצ ו םירמ

 .גיצערק ויא יז ,הָעְז ןוא  :תַערצִמ הָּנִהְ

 טגָאועג ןרהַא טָאה .אי = ןרחא רָמאֹיַו .אי

 = השמ לא

 וניִלְע תשת אנ לא

 | תאַּמַח

 ונלאונ רשֶא |

 :ונאטח רֶׁשֲאַו
 ןח 9

 :ן'השמ ּוצ

 ,ררֲעה ןיימ ,עטיּב

 זנוא ףיֹוא טינ ךָאד גַעל

 ,דניז םלַא

 ןַענַעו רימ סָאװ סָאד
 ןָעוועג טשירַאנרַעֿפ

 ןַעּבָאה רימ סָאװ ןּוא
 .טגידניזעג

 ןייז םינ ךָאד יז לָאז בי
 ,רעטיוט רֶעד יוו

 ןהענסיֹורַא ןייז ייּב רַעְכלָעוו

 תַמַּכ יִהְתאֶנלַא .בי

 ֹותאֵצְּב רֶׁשֲא
 בייל םרָעטּומ ןייז ןופ מא םֶחְרַמ

 טרהעצרַעֿפ  (ןיוש) זיא | 4 בואו
 ןֿפ טֿפלַעה א ןַערֶאוועג ;ןרשב יצח לכַאיו

 .בייל ןייז ו

 ןעירשעג טָאה השמ ןוא .י = השמ קַעצִיו .גי

 מָאנ ּוצ הָוהְי לא

 : גידנעגָאז רַמאָל

 ,טָאג ָא אנ לא

 !ךָאד ז ליה  :הָל אָנ אפר

 .ריטפמ
 .הָוחְי רמאמ .רי
 השמ לא

 טנָאזְעג טָאה טָאג ןוא .די

 : ץהשמ וצ

 רֶעמָאּפ רהיא זַא ןוא היכאו

 < ועל ; ןיִא רחיא םייפשָעג טלָאװ = חינפּב קרי קרי

 ֶלָּכִת אֹלֲה
 מי תַעְבְׁש
 ֶנִת
 םיִמָי תַעְבִׁש

 טכיזע
 ךיז ןעמעש טינ ןעד יז טלָאװ

 ?נָעט ןעבעיז

 ןייז ןעסָאלשרַעֿפ יז לָאז

 געט ןַעּבעיז

 ,רֶעגַאל ןרֶעסיֹוא

 ;נײרַא יז טעו םָעדכָאנ ןּוא
 .ןַערֶעו ןעמּונעג

 ןעסָאלשרעֿפ זיא םירמ ןּוא .וט
 ןעוועג

 הָנֲחַּמִל ץּוחמ
 ;ףֲאֵּת רח
 םירמ רְִֶּּתַו .וט
 ָנֲחַּמַל ץוחמ
 מב
 עַמָנ אל סע
 :םירמ .ףסאַה דע
 םָעְּועְַנרַחַאְו ומ

 רֶעגַאל ןרֶעסיֹוא

 ,געט ןעבעיז

 טינ טָאה קלָאֿפ סָאר ןּוא
 טזיירעג

 ;ןיירא םינ זיִא םירמ זיב
 .ןַערָאװעג ןעמּונעג

 םָאד טָאה םָעדכָאנ ןּוא .ּוט
 טזיירעג קלָאֿפ

 תורצח ןוֿפ תורצחמ

 טרָעגַאלעג ןַעּבָאה יז ןּוא ונחיו

 ןְראַּפ רָּבְְמְּב
 .ן ,ד--דו ,ב הירכז :הרטפה

 י .ףֶל חַלֶש
 הָוהי רֵּבְַַו .א

 .ןרָאּפ עטסיװ רעד ןיִא

 טדֶערעג טָאה טָאג ןוא .א
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 ל :רַמאָל
 רענֶעמ ריד קיש .ב םישנא הל חלש ב
 ןהָעֹזסיֹוא ןַעלָאז ייז ןוא -י רו

 ןענּכ ץֶרֶא תֶא
 ןתנ ינא רֶׁשֹא

 לארשי יִנְבְל

 ,ןענּכ דנַאל סָאר

 ביג ךיא סָאװ

 ,לָארשי רעדניק יד ּוצ

 ,ןאמ יא דָחֶא שיא
 ןַאמ ןייא דָחֶא שיא
 ויתבִא הָטַמְל

 וחלש
 :םהב אישנ לֹּכ

 הָׁשמְתאחַלְׁשיַו כ

 = ראפ רְִַּּמִמ
 הוה יפ לע

 ענייז ןופ םַאמש םָעד רַאֿפ
 ,ןרֶעטלֶע

 ,ןקיש רהיִא לָאז

 .ייז ןופ םָעֹנֲעהָעזֲעגנָא ןֶערֶעי

 טקישעג ייז טָאה השמ ןּוא .ג

 ןרָאּפ עמסיוו רעד ןופ

 ;להָעֿפַעּב סֶעטָאג ףיוא
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 שאל
 לָאְְי יב ישא
 יה :הֵּמִה

 םָתֹומְׁש הָּלִאְו .ד

 ןֵּואְר הֵּטמְל

 :רּוכז ןֵּב מש

 ןֹעְמִׁש הֵּטַמְל .ה
 :ירוח ןב טפש

 הָדּוחי הטמל .ו

 הפ ןּב בלב
 רבששי .הטמל 1

 :ףֹוי ןּב לָאְ
 םיִרפֶא הֵּטַמְל .ח
 :ןונ ב עשוה
 ןמינב הטמל ט

 :אופר ןּב 3 יִטְלַּפ

 לבו הממל .

 : יִדוס ןּב לֵאידג

 סי הטל אי
 השנמ הָטַמְ

 :ימוס ןּב יד

 ןֶד הֵּמַמְל בי
 מג ב לאיִמַע
 רָשָא הָטַמְל .י
 ;לאַכיִמ ןֵּב רּותִמ
 יִלָּתַפַנ הָטַמְ :

 פו ןּב ב
 דַנ הטמל .ומ

 :יבָמ ןֶּב לאו

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,רענעמ (ענֶעהעזעגנָא) עלא

 רעדניק יד ןוֿפ רָעטּפיֹוה
 לָארשי

 .ייז ןַענֶעז

 ערעייז ןענעז עֶזיד ןוא .ד
 :ןֶעמֶענ \
 :ןבּואר םאטש םָעד רַאֿפ

 .רּוּכז ןּופ ןהוז רעד ,עומש

 : ןועמש םַאטש םָעד רַאֿפ .ה

 .ירֹוח ןּוֿפ ןהוז רעד ,טפש

 :הדּוהי םַאמש םָעד רַאֿפ .ו

 .הנפי ןּוֿפ ןהּוז רֶעֹד ,בלּ

 :רכששי םָאטש םעד רַאֿפ -ז

 .ףסוי ןוֿפ ןהוז רָעד ,לָאגי

 :םירפא םַאטש םָעד רַאֿפ .ח

 .ןּונ ןופ

 : ןמינב סַאטש םָעד רַאֿפ .ט

 ןהוז רעד ,עשוה

 .אּופר ןוֿפ ןהּוז רָעְר ,יטלפ

 :ןלּובז םַאטש םָעד רַאֿפ .י

 .ידֹוס ןוֿפ ןהוז רעד ,לָאירג

 ,ףסוי םַאמש םָעד רַאֿפ .אי

 :השנמ םאמש םָעד רַאֿפ

 .יסּוס ןּוֿפ ןהוז רעד ,ידג

 :ןד םַאטש םָעד רַאֿפ .בי

 .ילמג ןּופ ןהוז רעד ,לָאימע

 :רשֶא םַאטש םָעד רַאֿפ .גי

 .לָאכימ ןוֿפ ןהּוז רעד ,רּותס

 :ילתפנ םַאטש םָעד רַאֿפ .די

 .יספו ןּוֿפ ןהּוז רָעד ,יּבחנ

 דג םַאטש םָעד רַאֿפ .וט

 .יכש ןופ ןהּוז רעד ,לָאואנ

 .גי ,חלש ,רבדמנ

 תומש הֶּלִא .וט

 םִׁשָנֲאָה
 השמ חַלָׁש רֶׁשֲא

 ֶרָאָה תֶא רותָל
 הָעמ ארק
 ןונ ןֵּבַעֵׁשֹוהְל

 ןעמענ ירד .ןַענָעו עזיד .ומ

 ,רָענְעמ יד ןוֿפ

 טקישֶעג טָאה השמ ַעכלֶעוו

 ,דנַאל סָאד ןהָעְזּוצסיֹוא

 ןעֿפּורעג טָאה השמ ןּוא

 ,ןגנ ןופ ןהּוז רעד ,עשוה םעד

 .ַעֶׁשֹוהי :עשוהי

 םתא הש 1
 טקישעג יז טָאה השמ ןּוא .וי השמ

 ןענּכ רנַאל סָאד ןהָעזּוצסיֹוא זר תֶא רּותָל
- 
 שי

 :טגָאזַעג ייז טָאה רֶע ןּוא םֶהָלֵא רמאיו

 בֵנּנַּב הֶז ולע

 :רַהָה תֶא םֶתיִלֲעַו

 םתיארו .חי

 ֶרָָה תֶא
 אוה הַמ

 םָעָה תֶאו
 הע בשיח
 אּוה קזחה

 טייז?ןעדיזְןיִא אדףיורַא טהָעג

 ןהָעגפיורא טלָאז רהיא ןּוא
 ;גרַאּב ץֿפיֹוא

 ןהָעזֲעֹּב טלָאז רהימ ןּוא .חי

 ,((רנַאל סָאד

 ,זיִא םִע יװ

 ,קלָאֿפ סָאד ןּוא

 ,ףיֹורַאד טניואוו סָאװ

 קרַאטש זיִא םָע ּוצ

 ,ךאווש רַעדָא הפרה

 גינָעוו זיִא סֶע ּוצ אוה טעמה

 .לעיפ רַעֶַא :בר םא

 ,(?רנַאל סָאד זיא יװ ןּוא .טי ץֶרֶאָה הָמּו .שי

 ּהַּב בָשי אּוה רֶׁשֲא
 אוָה הבמה

 הער םא
 םיִרְעַה הַמּו

 ,טניואוו רֶע ןָעְבְלָעוו ןיִא

 טּוג זיִא סֶע ּוצ

 ,טבעלש רֶערֶא

 ,טרעטש יד ןַענֲעז יװ ןּוא

 .טַאמילק רעד (* .ןהָעזסיֹוא ןייז (1



 .דימלתהו הרומח תרות

 בשי אּוה רשא

 הנה
 ןרענַאל ןיִא ּוצ

 ,םניואוו רֶע עכלָעוו ןיא

 םינֲחַמְַ
 ;םיִרָצְבִמְּב םִא
 ץֶרָאָה הָמּו כ
 אוק הָנמׁשַה

 .ןַעגנוטסַעֿפ ןיא רֶערָא

 ,דרֶע יד זיא יװ ןּוא -כ

 םָעֿפ זיא יז ּוצ

 ,רַעגָאמ רֶעדֶא הזר םִא

 רהיִא ןיִא ָאד זיִא סע ּוצ ץע ּהַּב שיח
 םיֹוּב א ה
 א == ;םינ רֶעדָא ןיא םא

 ןעקרַאטש ךיז טלָאז רהיִא ןּוא םתקזחתהו

 ןעמהָענ טלָאז רהיא ןּוא ֶּתְחַקְּ

 .דנַאל םָעד ןוֿפ טכּורֿפ יד ןוֿפ ןיראה ירפמ

 (ןעוועג זיִא) (?םויצ יד ןּוא ימי

 עגיטייצטשרע יד ןוֿפ טייצ יד :םיבנע ירוכב ימי

 .ןעביורטנייוו
 .ינש

 ֿפֹױרַא ןָעְנָע ייז ןּוא .אכ ולעיו .אכ
 ןעגנַאגַעג

 הָעְזעגסיֹוא ןַעּבָאה יז ןוא ץיראה תא ּורתיו
 דנַאל סָאד דד = += מז
 ןיצ עטסיװ רֶעד ןופ ןצ רבדממ

 ,בוחר זיב בחר דַע

 .תמח ןיא טמוק ןעמ יוו ;תַמֲח אֹכְל

 .ֿפֹורַא ןָעְנָק יז ןוא .בכ | בגנב ּולֲעּיַו .בכ
 ,טייז:ןעריז ןיא ןָעגנַאגָעג

 זיּב ןעמוקעג זיא ('רֶע ןוא | ןורבח דע אביו
 ,ןורבח יד 0
 (ןעוועג ןַענַעז) ןעטרָאד ןּוא םשו

 ,ימלת ןוא ישש ,ןמיחא ימלתו ישש ןמיחא

 קָנֲעָה ידי
 ןֹורְבֶחְו
 הָתָנְבִנ םיִנָׁש עבש

 ;םיִרְצִמ ןעצ יִנְפִל

 ! רעדניק ס'קנע

 ןורכח ןּוא

 רהָאי ןַעּבעיז (םימ זיִא)
 ןַערָאװַעג טיֹוּבֲעג (רעהירפ)

 .םירצמ ןוֿפ ןעצ רָאֿפ

 .רֲערֶעי 6 .גַעט יד (

 58 .גי ,חלש ,רבדמב

 ןעמוקעג ןִענַעז ייז ןוא .גכ ּואביו .גכ

 לּבשא לָאהט ןץזיב = לכשא לחנ דע

 טרָאד ןוֿפ ןַעּבָאה יז ןּוא םשמ ּותרכיו
 ןָעמינשָעְגּבא 0 0
 החי גייווצ א הרומז

 .לעגנעה ןייֵא טימ| = ם'בנע לֹוְּׁשֶאְו
 ,ןעביורטנייוו דחֶא

 ןַעגָארטַעג םהיַא ןַעּבָאהייז ןוא טומב והאשיו |
 גנַאטש ַא ףיֹוא

 - ,דנַאנֲעּבלַאז סיב

 יְִרָה מו

 :םיִנאְַה ןַמּ
 אּוהַה םוקמל .דכ

 ובְׁשֶא לַחַנ אָרָק
 לוכשאה תֹודֹא לע

 םשמ ּותְרַּכ רֶׁשֲא

 לָעּפַעטַאנַארג יד ןּופ ךיוא

 .ןעגײֿפ יד ןוֿפ ןּוא

 טרָא םָענֲעי .דכ

 ןעֿפורעג ןָעמ טָאה
 ,"סּכשא:לָאהט ,

 ,לעגנַעה םעד בעילּוצ

 לָארשי רעדניק יד ןעכלעװ |
 .ןעמינשעג | לאָרׂשִ נב בָא ןַעטרָאד ןּוֿפ ןַעּבָאה | ,

 ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא .הכ ובשיו .הכ
 טרהעקעגקירוצ

 דנַאל סָאד ןהָעְזּוצסיֹוא ןוֿפ ץראה רותמ

 .גֶעמ גיצרָעּפ ןופ עדנָע םא :םוי םיעברא ץקמ

 ,ןַעגנַאנעג ןָעְבָע ייז ןּוא וכ וכליו .וכ

 ןעמוקעג ןענעז יז ןּוא ואביו

 ,ןרהא ּוצ ןוא ץהשמ ּוצ ןֹרֲהָא לֶאְו הֶׂשֹמ לא
 עדניימעג רֶעצנַאג רֶעד ּוצ ןּוא תַדֲע לכ ל

 לָארשי רעדניק יד ןופ לארי ינב

 ,ןרָאּפ ץטסיוו רֶעד ןיא ןראפ רָבְדַמ לא

 ,שדק ןייק השדק

 רֵבָד םֶתֹא ּוביִשַ
 הָדֵעָה לָּכ תֶאְו
 םואְריַו
 ראה ירְפ תֶא

 טכַארּבַעגקירּוצ ןֶעּבָאה ייז ןוא
 ייז טרָאװטנַא

 ,עדניימַעג רֶעצנַאג רעד ןּוא

 ןעזיוועב יז ןעּבָאה ייז ןּוא

 .דנַאל םָעד ןוֿפ טכּורֿפ יד



 .דימלתהו הרומה תרות 4

 םהיא ןָעּבָאה יוז ןוא .זנ ול ןרפסיו .זכ
 טלהעצרעד

 ורמאיו :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא

 ןיא ןעמוקע ןֶענֶעו רימ | ץראה לא ּונאַּב -
 ,רנָאל סָאד ןש + : ₪

 ,טקישעג זנוא טסָאה ור ואו ונתחלש רשא
 כ 7 ט

 ,(גוטכיר זיא סָאד) ךיוא ןּוא םנו

 שבדו בָלָח תב
 אוה |

 .טכּורֿפ ענייז זיִא סָאד ןּוא .יהירפ הֶזְו

 סָאד זיִא קרַאמש רונ .חכ םָעָה זעיבספא .חכ

 קלאפ םיִא טניואוו סָאװ ץיֶרֲאַּב בשיח

 תֹורֵצִּב םיִרְעָה

 רהעז דאמ תל

 קנָעַה יד סנו

 :םש וניאר

 בֵׁשֹוי קֵלֵמֲע .טנ

 בע ץֶרּ
 יִּתחַהו
 מֶה מוה
 רֶחַּב בש
 ינענּפהו
 םיה לע בשל

 : ןְדריה די לעו
 תא בל סהיו ל

 ,גינָאה טימ ךלימ טסילֿפ םָע

 ,טסעֿפ ןְענַעז טרעטש יד ןוא

 ,םיורג

 - רָעדניק ס'קנע ךיוא ןּוא

 .ןהָעזֲעג טרָאד רימ ןַעּבָאה

 טניואוו קלמע .טכ

 דנַאל ןעדיז ןיא

 יתח רֶעד ןּוא

 ירומא רעד ןוא יסּובי רֶעד ןּוא

 ,גרַאּב ץֿפיֹוא ןַעניֹואוו

 ינענּכ רעד ןּוא

 רֶעֶעמ םייּב טניואוו

 .ןדרי ןוֿפ גַערּב םייּב ןּוא

 ?נייַא טָאה בלּכ רַעּבָא .ל
 | םעה קלָאֿפ סָאר לט

 | טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו
 קל

 ןהעגפיורא רימָאל הָלֲעַנ הלע

 ,ןָעְּברע סע ןֶעלַעוװ רימ ןּוא התא ונשריו

 םַע ןָעְלָעוו .רימ  ןֶעד :ּהל לכונ לוכי יּ
 (* ןעמוקייּב

 .ןֶענעיועּב ,ןֶענָעק ( .טגיהּורֲעּב (1

 ,חלש ,רנרמב

 םִׁשָנֲאָהְו .אל
 ומע ּולָע רשא

 מ
 תֹולֲעַל לָכּונ אל

 הע לֶא
 :ונממ אוח קזח יִּכ

 ואיצ*ו .בל

 ץראה תַּבד
 התא ורת רֶׁשֲא

 לֵאְרְׂשִי יַנְּב לא
 | רמאל

 ץֶרָאָה
 הב ונרבע רשא

 חתא רותל

 א
 אוה היבשוי תלכא

 .םָעָח לָכ
 הֵבֹותֹב ּוניאָררֶׁשַא

 :תֹוִמ יֵׁשְנַ
 וניִאְר םֵׁשְו .גל

 יִליפְּנַה תֶא
 קָנֵע ינְּב
 7 ץ סילפנה ןמ

 ניִיִעב יהנו
 םיִבָנֲחַּכ

 ,רָענעמ יד רֶעֹּבָא .אל

 ןעגנַאגעגֿפױרא ןַענעז עכלעו
 ,םהיִא טימ

 :טגָאזעג ןַעּבָאה

 ןענעק טינ ןעלָעוו רימ
 ןהעגֿפיֹורַא

 ,קלָאֿפ םִעד ּוצ

 רעקרַאטש זיא רֶע לײװ
 .זנוא ןוֿפ |

 ?םיֹורַא ןָעּבָאה יוז ןוא .בל
 ןֶעָאלעג

 םָעד ןוֿפ (: דײרכָאנ עמכעלש
 ,ױנַאל

 ,ןהָעוֲעגסיֹוא ןַעּבָאה ייז סָאװ

 לָארשי רָעדניק יד ייַּב

 ;יֹוזַא

 ,דנַאל סָאד

 ןעגנַאגעגברּוד ןֶענֶעז רימ סָאװ

 ,ןהָעְזּוצסיֹוא סֶע

 ,דנַאל א זיִא

 ענייז טרהָעצרַעֿפ סֶע סָאװ
 ,רֲעניֹואװנייַא

 , קלָאֿפ עצנַאנ סָאד ןּוא

 ןירַאד ןַעּבָאה רימ סָאװ
 ,ןהָעְזֲעג

 :םיורג ןעשנַעמ ןֶענֶעז
2 

 ןָעְּבַאה טרָאד ןוא .גל
 עג

 ,ןעזעיר יד

 ,ןהיז ס'קנע

 ,ןעזעיר יר ןוֿפ

 ןֶעווְעג ןִע ׂן יִא ןעוועג ןַענעז רימ ןּוא
 ןעניֹוא ערעזנּוא

 ןעקערשייה יוו

 ןֶעווֲעג רימ ןָענַעז יֹוזַא ןּוא !םֶהיֵניֵעַּב ונייה ןכו

 .גנודמײלרַעֿפ (

 .ןעגיֹוא :ערָעייז ןיִא

 .סָאמ ןַעסיֹורג ןוֿפ (?
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 עדניימעג עצנאג יד ןוא .א הָדָעַהְלְּבאַשתְו .א
 ןעּבֹוהעגֿפיֹוא ךיז טָאה

 ןעמונעג ןעּבָאה ייז ןוא  םֶכֹוק תֶא ּונתיו

 םִעָה וכ"
 ,(* ןֶעיירש

 נייע טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא
 .טכַאנ ענֶעי ןיא  !אֹוהֲח הָליֵּלַּב

 ניו ב
 ןרהא לַעְוהְׁשֹמ לע
 לארי נב לכ
 םֶהָלֲא ורמאיו

 ָדעַה ָּ
 ונתמ ּול

 סר ץֶָּ
 הזה רּבדּמַּב וא
 :ּונתמ ול
 הוה מל .

 ּונֲתֹא איבמ 0
 תאזה ץֶראָח לֶא

 ברח לֹפְנל
 ונפטו ונישנ

 כלה
 ונְל בוט אולה
 !הָמיִרְצִמ בוש
 .ורמאיו .ד

 וחא לא שא
 שאר הנתנ

 הָמירְצִמ הָשנו

 (?םַערּומַעג ןַעּבָאה םָע ןוא ,ב

 ןרהַא ףיֹוא ןוא ן'השמ ףיוא

 לָארשי רעדניק ץלא

 ,טנָאזעג ייז ּוצ ןַעבָאה ייז ןוא

 ;ערניימעג עצנַאג יד

 רימ ןַעמלָאװ רֶעסֶעַּג
 ןעּברָאטשעג

 ,םירצמ דנַאל ןיא

 עטסיוו רֶעזיד ןיא רֶעדָא

 .ןַעברָאטשַעג רימ ןָעמלֶאוו

 זנוא טגניירּב סָאװ וצ ןּוא .ג
 ןירַא טָאג

 ,דנַאל םעזיד ןיא

 ,ררעווש סָאד ךרוד ןַעלַאֿפ ּוצ

 ערעזנוא ןּוא ןעיורפ ערָעמוא
 רַעדניק

 ? ביר ּוצ ןערעװ ןעלֶעו

 זנוא ראפ רעסעּב טינ ןֶעד זיא

 ןייק ךיז ןערהעקוצקירּוצ
 ? םירצמ

 טנָאזעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ד

 :ןרעדנַא םּוצ רָעֹנייֵא

 רעטּפיֹוה א (* ןעכַאמ רימָאל
 ;קירוצ ךיז ןעלֶעוװ רימ ןּוא

 .םירצמ ןייק ןערהַעק
 ןרהַא ןוא השמ ןּוא .ח

 ןעלַאֿפעג ןעגעז
 טכיזעגנַא רֶעייז ףיֹוא

 ןרהאוהשמ לפיו -ה

 םֶהיֵנְּפ לע

 ?עב (? .םיטש רָעייז ןעּבעגעג ןעּבָאה יז (
 .ןֶעּבַעג (* .ךיז טגָאלק

 הזה ד טריי עט שקר ו היי טא יי יד נא מער עני תראה זיק ייד

 להק ל נפל

 8 .רי  ,חלש ,רברמב

 גנולמַאזרַעֿפ רעצנַאגרָער ראפ

 יד ןוֿפ עדניימָעג רעד ןוֿפ
 .לָארשי רעדניק

 ןהוז רֶעד ,עשוהי ןּוא הו
 ןּונ ןוֿפ

 ,הנפי ןּופ ןהוז רֶעד ,בלּכ ןּוא

 :לֶארש ינּב תדע
 ןונ ןּב עשוחיו ו

 הֵּנּפי ןּב בֵלִכְו
 ?םיֹוא ןֶעּבָאה טָאװ ,יד ןופ םירהה ןמ

 ןהָעזֲעג 7
 77 ,דנַאל סָאד ץיראה תא

 י,( די דע

 ערעייז ןעסירוצ ןַעּבָאה :םהידנב וערק

 .רעריילק
 טנָאועג ןעּבָאה יז ןוא 3 ורמאיו 3
 .ץדניימָעג רעצנַאג רעד ּוצ תדע לב לֵא

 לָארשי רעדניק יד ןופ לארשי ינב

 ;ֹוזַא מאָל
 ,דנַאל סָאר ץראה

 ּהָב ּונרבע רשא

 התא רותל

 ,רהעז זיא דנַאל סָאד| = } אה הָבוט
 .טּוג רהָע | :דאמ דאמ

 - ןעגנַאגעגברּוד ןֶענֶעז רימ םָאװ

 ,ןהָעווצסיֹוא סע

 .ישילש
 | נב ו

 | הוה
 ּונֲתֹא איִבֲהְו

 תאֹּזַה ץֶרֶאָה לֶא
 ונָל ּהָנָתִנ

 (!ונּוא ליוו טָאנ ּביֹוא .ח םא יח .ח

 ןעגניירּבנירַא זנּוא רֶע םָעוו

 דנַאל םָעזיד ןיא

 זנוא םִע טָעװ רע ןּוא
 = דנַאל א ץרא גב

 תַבְז אוה רֶׁשֲא

 : שבדו בלח

 טסילפ סע סָאװ

 .גינָאה ןוא ךלימ

 הָוהיִב ףא :ט
 ודרמת לֵא

 ואריִת לַא םֶתַאְו

 טָאג ןֶעגעג רונ .ט

 ;רעדיוו םינ רהיא םלָאז
 2 ןעגינעּפש

 ןעטכריֿפ טינ טלָאז רהיא ןּוא

 .ןֶעלַאֿפּבָא (5 .טָאג ןֶעלָעֿפעג רימ ּביֹוא 1
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 וילי טוט עטס ל נב

 הומה יי כר טו

 םָעד ןופ קלָאֿפ סָאד רַאֿפ ץראה םע תא
 : וב וכ

 ,דנַאל

 רָעמנּוא ןֶענֲעז ייז םּרָאו םה ונמחל יִּכ
 ו ה ונמחל יִג

 םֶהיֵלֲעְמ םָּלִצ רֶמ
 ,זנוא םימ ויִא טָאג ןּוא ונתא הוהיו

 םינ יז רַאֿפ טלָאז ר :םארית לא
 .ןעטכריפ

 ַערניימעג עצנַאג יד ןּוא .י הָרעהלּכוְמאַ ו
 טנָאזעג טָאה :
 ןעֿפרַאװרָעֿפ ייז לָאז ןעמ םתא םוגְר

 ןופ ךיז טָאה ןַעטָאש רֶעייֵז
 ,(? ןָאהמֲעגּבָא ייז

 רהיֵא

 ;רעניימש טימ םיִנְבאַּב
 וכ

 טייקכילרעה סָעטָאג רֶעּבִא הוהי דֹובְכּ

 םיִא ןָעיוועּב ךיז טָאה דעומ האב הָאְרִנ
 טלעצסטֿפימש

 .לַארשי רָעדניק עלא ּוצ :לֵאָרְׂשִי יב לַּכ לא

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .אי| הוה רֶמאּיַו .אי
 ;ן'השמ ּוצ !הָׁשֹמ לא

 ךימ םָעוו גנַאל יװ זיב ינצֲאַני הָנא דע
 (" ןעטכַארעֿפ

 ,קלָאֿפ םָעזיר הֶַּה םָעה

 גנַאל יװ זיּב ןּוא הנא דעו
 דן

 יב ּוניִמֲאַי אל
 תותאה לֹכַּב

 יִתיִשָע רֶׁשֲא

 ןֶעּביֹולג טינ רימ יז ןֶעלֶעוו

 , ןעכייצ עלא יי

 ןָאהמַעג ּבָאה ךיִא סָאװ |
 ? םהיֵא ןֶעשיווצ | ;וברקּב

 ןָעָאלש סֶע לָעֹװ ךיא -* רבדב ונכא בי
 טסעּפ רעד םימ טוה "קח }

 ,ןֶעטכינרָעֿפ סָע לָעוו ךיא ןּוא ונשרואו

 ךיד ןָעכַאמ לַעְוו ךיִא ןּוא ךתֹא השעאו

 ,קלָאֿפ ַא רַאֿפ יוגל

 ( רעכיײרלהָאצ ןּוא רֶעסֶערג ּונִַּמ סוצעו לֹודָג
 .םהיִא ןופ

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ג | השמ רָמאיו גי
 :טָאג ּוצ הָוהְי לא

 ןערעהרעד ןָעלָעוו (סָאר) זַא םִיַרצִמ ועמשו
 . , םירצמ יד

 .םיורב (

 .רעקרַאטש (*  .ןָענרָאצרַעד (+

 ועמש רֶשֲא |

 | .טינ ץּוש ןייק ןַעּבָאה ייז (2

 .די ,חלש ,רנדמב

 ?םיֹורַא טסָאה ּוד עכלֶעוװ = -
 טֿפַארק ןייד טימ (!טרהיֿפעג - 6 1 דא טש

 = קלָאֿפ סויר הוה עה תא
 ,םהיִא ןעשיװצ ןופ :וברקמ

 ןַעגָאז ייז ןָעְלָעוו .רי ורמאו .די

 רֶעניֹואװנייַא םָעד ּוצ בֵׁשֹוי לא

 :דנַאל םָעיִד ןופ |  תאזה ץֶרַאָה

 ,טרעהָעג (ךָאד) ןַעּבָאה ייז -- ועמש

 םָאנ ּוד זַא הוהי התא יִּכ

 ,קלָאֿפ םעזיר ןעשיווצ טיב = הזח םעה ברקנ

 עב יע -
 הָוהְי הָּתַא הָארנ

 םהלֲע דמע ךננעו

 גיוא ןיִא גיֹוא זַא

 ,ןֶעֹויווֲעּב ךיז טָאג ּוטסָאה

 טהָעטש ןַעקלָאװ ןייד ןּוא
 ,ייז .רֲעּביִא

 לײזנעקלָאװ ַא טימ ןּוא נע דֹמֲעַבּו

 יוז רָאֿפ וטסהענ םֶהיֵנְפל הלה הֵּתַא

 גָאט ייּב םמֹוי

 א א טימ ןּוא :הליל שא דּוּמַעבּו

 התמהו ומ

 הזה םעה תא

 דחא שיִאּכ

 םווגה ורַמָא

 לא םָעזיר

 -- ןַאמ ןייֵא יוו

 ,רֶעקלָעֿפ יד ןַעגָאז ןֶעלֶעוו
 טרֶעהֲעג ןָעּבָאה ַעכלֶעוו

 ("ףורָעב יד  ָךָעְמִׁש תֶא
 :יֹוַא :רמאל

 רו וחלל
 טינ ןָאק טָאג לייוו .ּוט תֶלְכי ֶלּבִמ דפ

 הוה
 ןָעגניירבניירַא == | איבהל

 קלָאֿפ םָעזיד הֶּזַה םָעֵה תא

 ,דנַאל סָאד ןיִא ץֶרַאָה לֶא |
 יוד ₪

 .ןַעמָאנ ןייר 6 .טכַארּבַעגֿפױרַא (1
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 םֶהָל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 :רֵּבְדִּמּב םטָחְשִיו
 אָנ לּדְִי הָּתְַו זי

 יז ּוצ טָאה רֶע סָאװ
 ,ןַערָאװשַעג;ּוצ

 טַעטכַאלשעג ויז רֶע טָאה
 .עטסיוו רעד ןיא

 סיורג ךָאד טציִא לָאז זי
 ךיז .ןעזייוועב

 ,טֿפַארק סָעטָאנ ינֹדֲא חב

 טרֶערָעג טסָאה ּוד יוו תרּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 :םָערנעגלָאֿפ : :;רמאל
 גיחטּומגנַאל זיא טָאג .חי םיפא ְךֶרֶא הָוהְי .חי

 דָאנג ןיִא סיורנ ןּוא רסח ברו

 עשפו ןָע אשנ
 הקני אל הקנו

 תובא ןוע דקפ

 ןּוא דלּוש טיגרָעֿפ .רֶע

 .((טֿפָארטשַעּכנוא רֶעּבָא
 ,טינ רע טזָאל

 | סנרעמלע יד ףיוא טכּוז רֶע
 רלּוש

 ,רעדניק ןופ םיִנֵּב לע

 מכעלשעג ןעמירר ןוֿפ םישלש לַע

 ."טבטלשעג ןעמרעיֿפ ןופ ןוא :םיִעַּבִר לע

 ךָאד ּבינרֲעֿפ .טי אנ חַלֶמ .טי

 הֶּזַה םעה ועל

 סח ל
 חֶתאָשָנ רֶׁשֲַכְו
 הוה סע
 :הָנִה דעו םיִרצְמִמ
 הֹוהְי רמו .ב

 :ךרבדּכ יחל

 קלָאֿפ ןֶעזיר ןופ רלּוש יד

 ןוֿפ טייקסיֹורג רעד ךָאנ
 ןוא ןֶעּבעגרֶֿפ טסה וד יו ,רָאנג ןייד

 קלָאֿפ םָעזיד

 .רֲעהַא זיּב ןָא םירצמ ןוֿפ

 ;טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא -כ

 ּוד יװ ןַעּבֲעגרַעֿפ ּבָאה ךיא
 .("טנָאזְעג טסָאה

 בעל ןיימ וב ,רֶעּבָא .אב .יַנֲא יח םֶלּואְו .אכ
 ,ךיִא רעווש

 טייקכילרָעה סעטָאנ יוו ןּוא הוהי דובכ אֵל
 ופ ויִא

 ,ררָע ַעצנַאג יד :ץֶרָאָה .לָּ תֶא

 ,רָענְעמ עלא זַא ,בכ

 ןיימ ןָעהְעז ַעכלֶעוו
 טייקבילרָעה

 יד יוו גידניז ןַענַעז יז ביוא 3

 .טרָאװ ןייד יו 3

 םישנאה לב יִּכ .בכ

 בב תֶא ירה
 .ןייר 6

 .ןרֶעטלֶע

 ! ןעבערּברַעֿפ

 .רי ,חלש  ,רבדמב

 יתתא תֶאְו

 ִתִׂשָע רֶׁשֲא
 ֵבְרִּמַבּ םִירצִמִ
 יִתֹא וניו

 יע רשע ה
 ; ילוקּב ועמש אלו

 ,ןעבייצ עניימ ןוא

 ןָאהמַעג ּבָאה ךיִא סָאװ

 רעד ןיא ןּוא םירצמ ןיִא
 ,עטסיוו

 ךימ יז ןַעּבָאה ךָאד ןוא
 טבּורּפעג

 לָאמ ןהָעצ ןיוש

 טרָעהַעג םינ ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,םימש ןיימ

 ןהָעְז טינ ןעלַעוו ייז סָאר .גכ וארי םִא .גכ

 ,דנַאל סָאד אַ תא

 ןֶערָאװשַענוצ ּבָאה ךיא סָאו יִּתָעַּבִׁשִנ רשא

 ,ןערָעמלֶע :ערָעייז ּוצ - םתבאל

 ;ַהּואְרְי אל |

 רעטכַארָעֿפ עניימ עלַא ןּוא יצאנמ לכו |

 .ןהָעז טינ סע ןֶעלַעוו

 ,בלּכ ,טכַענק ןיימ רּונ .דכ בלכ ידבעו .דכ

 = זיִא םהיא ףיוא לייוו | = םור הָתַיִה בקע
 טסייג רעדנַא'נַא | מע תרחא

 ירחא אליו
 דע טנ יד

 רימ סָאקלָאֿפ זיא רֶע ןּוא
 ,(+ ןעגנַאגָעגכָאנ

 ןעגניירּבנײרַא םהיֵא ךיִא לָעוו ויתאיבהו

 ,דנַאל סָאד ןיִא ןיראה לא
 4 גוונ -

 ,ןעמּוקעג זיא רֶע ןיהּואוו המש אב רֶׁשֲא

 ;הֵּנְׁשרֹוי וערזו

 ִָלָמַעְָו .הכ
 םִע טָעװ ("ןַעמַאז ןייז ןּוא

 .ןעּברֶע

 יקלמע רעד ןּוא .חכ

 ינענּב רעד ןּוא ינענּכהו

 ;(?לָאהט םיִא םניואוו קמעב בשוי

 ךייַא .טעדנעוו ןַעגרָאמ ונפ רחמ

 (קירּוצ) ךייַא טזייר ןּוא
 ,עטסיוו יד ןיִא

 .רַעעמֿפליש ןוֿפ גֶעוו םָעדףיֹוא

 רֵּבְרִּמַה םֵכָל ּועמֹו

 :ףוס םִי ָהֶרּד

 שנואוו ןיימ -- רימ ךָאנ טליפרָע טָאה רע ('
 טרָאד ןָעְרָעיול יז (5 .רעדניק (* .טליֿפרֶע
 .ךייַא ףיוא
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 | .יעיבר

 טרֶערֶעג טָאה טָאג ןוא וכ | חוהי רָבדיו .וכ

 ןרהַא ּוצ ןוא ן'השמ ּוצ ןר רַהא לֵאְ הָׁשֹמ לֶא

 | :סערנעגלָאֿפ :רמאל

 ךָאנ גנַאל יװ זיּב -זכ יתמ דַע .זכ
 (ןָעריפאּפ סָאד םָעוו) :

 רעטכלש רעויד טימ תאזה הערה הֶדָעַל

 ניי ןערומ ייז סָאװ םיִניִּלַמ הָמַה רֶׁשֲא

 המן ל
 ןטנערומ סָאד תֹוּנְלִּת תֶא

 ,לָארשי רָעדניק יד ןּוֿפ לאר רש יִנְּ

 ןֶערומ יז סָאװ םינילמ ! הָמָה ֶׁשֲא

 ,ךימ ןֵענעג לע
 .טרֲעהָעג ךיא ּבָאה יִתְַמָׁש

 :ײז ּוצ גָאז חכ  םֶהָלֲא רמָא .חכ

 ,ךיא רָעווש ןֶעּבַעל ןיימ ייב נא יח

 ,טָאג (:טנָאז הוהי .םָאנ

 ,שרָעדנַא טינ זַא אל םא

 טרָערָעג טָאה רהיא יו | םתרבּד רֶׁשֲאַּ

 ןערֶעיא עמ א | עא
 .ןָאהמ ךייַא ךיִא לָעװ יֹוזַא ;םֶכָל השעא ןֵכ

 עטסיװ רשיד ןיא ש הֶּזַה רֵּבדַּמַּב .טנ

 ,ןכײלְערֶעייא ןעלַאֿפןעלַעװ  םֶכיֵרְנִּפ ולפי
 :סיֹוא ָערֶעייֵא עלַא ןּוא םֶכיִדְקִּ לֵב

 ,עטלהעצעג
 ,להָאצ רַעצנַאג רֶעייֵא ןופ םֶכְרַּפפִמ לֵב

 טלַא ראי גיצנַאװצ ןוֿפ הנש םיִרָשע ןֶבמ

 ;רֶעכֲעה ןוא הלו עמו
 זג 2

 טָאה רהיִא סָאוו (רַאֿפ) לע םֶתְניִלֲה רֶׁשֲא
 .ךימ ןעגעג טע-ומעג

 ;גײרַא טינ טעו רהיא .ל ואבת םתא םא ל
 |ן רש - .

4 , 

 ןעמּוק
 ,רנַאל סָאד ןיִא ץראה לא
 יע לש 5

 .טרָאװ סָאד זיִא (1

 ,די ,חלש ,רבדמב

 יִתָָׂנרֶׁשֲא
 ידי תֶא
 ּהָּב םֶכְתֶא ןֵּכׁשְל
 בל סא :

 הפ ןּב

 :ןּונ ןֵּב שוה

 כט .אל

 םּתְרַמֲא רֶשֲא

 היה זבל

 . םתא יִתאיבְָ

 ץֶרָָה תֶא די
 ;הָב ממ שא
 םתא םֶכיֵרְנִפּו .בל

 !הֲֶּה רֵּבְדִּמַּב ולפי

 םֶכיֵנְבּו .גל

 רֵבַּמַּב םיער ויה

 הָנָׁשםיִעָבְרַ
 םֶכיִתּוגְז תֶא ראש

 רָב

 םיִמָיַה רַּפְסִמּב .רל

 ָּתְרַּת רֶׁשֲ

 ץראה תֶא

 םוי םיעּברַא

 הָנֵׁשַל םֹוי

 הנשל םֹוי

 ןעּביֹוהעגֿפיֹוא ּבָאה ךיִא סָאװ

 ,(ןערֶעווש ּוצ) .דנַאה ןיימ

 ,ןירַאד ןַעצַעזַעב ּוצ ךייא

 ,בלּכ רּונ

 הנפי ןוֿפ ןהוז רעד

 .ןּונ ןופ ןהוז רעד ,עשוהי ןּוא

 ,רעדניק ערָעייַא ןּוא .אל

 (ייז ףיוא) טָאה רהיא סָאװ
 : םגָאזְע

 ,ּביֹורוצ ןייז ןָעלָעוו יז

 ןעגנײרּבנײרַא ךיִא לָעװ יז

 סָאד ןעסיװ ןְעלַעװ ייז ןּוא
 ,דנַאל

 .טָעטכַארָעֿפ טָאה רהיא סָאװ

 ,ןעכייל ַערֶעייֵא רֶעֹּבֶא ,בל
 ,(עגירניו רהיֵא)

 רָעזיד ןיִא ןַעלַאֿפ ןֶעלַעוו
 .ץטסיוו

 רָעדניִק :ערָעייִא ןּוא .גל

 (' ןעביירטמּוא ךיז ןעלֶעו
 עטסיוו רֶעד ןיִא

 ,רהָאי גיצרַעֿפ

 (?ןעדייל ןַעלַעװ יז ןּוא
 -3 ַערֶעייֵא

 ןעלֶעוו ןעכייל ַערֶעייֵא זיב
 (* ןעגידנע ךיז

 .ץטסיוו רֶעד ןיִא

 ,געט יד ןוֿפ להָאצ רעד ךָאנ .דל

 טָאה רהיא ַעכלַעװ ןיא
 ןהָעזֲעגסיֹוא

 7 ,דנַאל סָאד

 ,גָעמ גיצרַעֿפ

 רהָאי ַא גָאט ןייֵא רַאֿפ
 רהָאי א גָאט ןייֵא ראפ

 ערֶעייֵא ןעדייל רהיֵא טעו םכיֵתֹנֹוֲע !תֶאְ ואשת
 ,רניז

 .ןָעררֶעה ערָעייז טימ ןהָעגמּוא ,ןַערעטיֿפ (1
 : ן% ל .ןל ענַאװ זיב (= .ןָעגנּורהַעקּבָא ( | .ןענָארט (

 .ןעפראטשסיוא עלא טַעוװ רהיא
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 ,רָענעמ ַעֶעי ןופ םהח םישנאה ןמ ,געמ גיצרַעֿפ הנש םיעברא
 טי * דא =? דת . : : גד יל נד

 .דנַאל םָאד ןהָעווצסיֹוא ;ץראַה תֶא רּותָל .('טֿפַאשדנײֿפ !יִתָאּונִּת מ ו ל םיִבָלֹהַה ןיימ ןעסיװ טעו רהיֵא ןּוא תֶא םֶתְעְדיִו
 טרָערעג טָאה השמ ןוא טל הָׂשֹמ רּבדיו .מל ּבָאה ,טָאג ,ךיִא .הל .הָוהי ינא .הל

 עמרעוו עזיד הלאה םירב" 5 9-2 | / - : טרַערְעג | יתרבד

 ,לַארשי רָערניק עלא וצ לֵאְרְׂשִי 5% לֶא ןָאהמ ךיא עו םָאד הָשעֶא תאז ארשי רעדני ּוצ לארשי יוב לל
 רהעז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא| םָעהֹו באתיו

 .טרָעיורמע :דאמ ,עדניימַעג רֶעצנַאג רעזיד| 1 ר הָּדֲעָה לֶכָל
 תאזה

 :פיוא ןָענְעז יז ןּוא 6 רקפב ומיכשיו .מ
 : ₪ ולעיו | :ךימ ןעגעג טלָעמַאזרָעֿפ הירפירעד ןיא ןֶענַאטשעג = רו חוה

 ןעגנַאגַעגֿפױרַא ןֶענַעז ייז ןוא
 גרַאּב ןופ ץיפש רעד צ | רֶהֶה שאר לֵא ןעגידנע ךיז יז ו שב -- ה ןעלעו ץטסיוו רשיד ןיא ומתי הזה רבְדמּב

 ךיז ןֶעּבָאה עכלֶעוו ילע םידעונה

 2 כא? | .ןעברַאמש | ;גירנעגָאז רפאל | בבר ותמי םָׁשְו אד ןי | ינתמי םש
 רימ ןענעו טָא וננה ,רענַעמ עי ןוא .ול םיִׁשָנֲאַהְו .ול
 ןיִא ןחענ ןֶעלַעוו רימ ןוא םוקמה לא ונילעו טקישֲעג טָאה השמ ץכלָעו השמ חַלָׁש רֶׁשֲא
 ,טנָאזעג טָאה טָאג סָאװ הָוהְי רמא רֶׁשֲא אה ₪ עד 6 מא יא ,דנַאל סָאד ןהָעזוצסיֹא ץראה תא רותל
 ,טגידניזעג ןָעּבָאהְרימ םורָאװ | :ּנאטח יִּ | טיהעקעג | ןעּבָאה יז ןּוא ובשיו

 : םנָאזענ השמ טָאה .אמ | השמ רַמאֹּיַו .אמ | ו נג ןעבָאה ייז ןוא ילָע וניליו

 סָאװ רַאֿפ הז הֵּמִל = ,ערניימעג עצנַאג יד הדעה לֵב תא

 רֶעּבירַא רהיא טהָעג םירבע םָּתִא צר ןעזָאלּוצסֹורַא הבד איצוהל

 ,להָעֿפַעּב סָעָאג הָוהי יִּפ תֶא '" .דנַאל סָאד ףיֹוא :ץראה לע

 יועקילגאב םָעוו סָאד ו חָלֶצְת אל אוהו יי ב ןַענעז .ול םיִׁשָנֲאַה ותמי .זל

 ,ןהעג טינ טלָאז רהיִא גמ לעת לֶא .כמ | .סיֹרַא ןָעְָאה עלו | ץיִראָה תַּבּדיִאיִצֹומ
 דיירכָאנ עמכעלש ןְעָאלְעג

 טינ ויִא טָאג םּורָאװ) | הוהי ןיִא יִּכ | ,דנָאל סָאד .ףיוא הָעָר
 ,ךייא ןעשיווצ ברק ענַאלּפ רעד ןיִא הפגמב

 טגָאלפעג םינ טל רהיַא וא | ּופְַּנִּת אלו .טָאנ רָאֿפ ;הָוחי ינפְל
 .דנוופ ָערֶעייֵא רָאֿפ ;םֶכיֵביא 15?  ןהיז רעד ,עשוהי רָעְבָא .חל ןונ ןּב עשוהיו תל ןֶערֶעוו : : .+הרורוא י ל

 | ו ּונ ןוֿפ

 יקלמע רעד םורָאװ מ = יִקָלָמַעַה יִּכ מ = ןופ ןהוז רעד ,בלּכ ןוא | חני ןֵּב בלב
 כ יז : לק מ

 | + "+ .* | .ןָענֲערָאצ ןימ ,ךיז ןְעדנֶעװּבָא ןיימ ( ,ךייַא רָאֿפ םרָאד זיא םכינפל טש [
 .ךיז ןַעּבעגנייַא ,,ןעגנילַעג (* .ןהענֿפיחַא ( .גנודמײלרַעֿפ (



 .דימלתהו הרומה תרות 00

 ךרּוד ןָעלַאּפ טָעוו רהיא ןּוא בֶרחּב םתְלפנו

 רֶעווש סָאד
 ךָאד טָאה רהיִא לייוו ןֶעד םֶּתְבִׂש ןֵּכ לע יּב

 טרהֲעקעגקירּוצ ךייַא
 ,טָאג ךָאנ (ןהענוצ) ןופ הוחי ירחאמ

 ןייז טינ טָאג טָעוו הוהְי היה אל

 .ךייַא טימ ;םֶכֵּמַע

 0 ןֶעוועג ןענעז יז ןוא ,דמ ולפעיו .רמ
 טסיירד -
 ןהָעגּוצֿפֹורַא תולעל

 ; גרַאּב ןוֿפ ץיפש רָעד ּוצ רֶהָה שאר לא

 החי תיִרְּב ןוראו

 השמו

 ושמ אל

 :הנחמה בר רז

 ןוֿפ ןעטסַאק רֶעד רֶעּבֶא
 דנּוּב םָעטָאג

+ 

 השמ ןּוא

 (= טרהירעג טינ ךיז ןַעּבָאה

 .רַעגַאל םָעד ןעשיווצ 0

 ,יקלמג ע 6045 = טאפ 6  ג+ןיפ

 עמ רה ץא | = = יענו
 ףיוא טניואוו רֶעכלֲעו אודה רחב בשיח
 ,גרַאּב םָענֲעי אה צצ טרח
 ןעגָאלשעג ייז ןַעּבָאה ייז ןוא םוכיו

 (* ןעגָאלשוצ ייז ןָעּבָאה ייז ןוא ; !הָמְרָחַח דַע םּותּכיו
 המרה זיב

 .וט

 טדֲערֲעג טָאה טָאג ןוא .א| | הע רָּבַָיו א
 ןהשמ ּוצ הָׁשֹמ לא

 : יוזָא :רמאל

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ דער .ב נב לֶא רֵּבַּד .ב
 לֵאְרְׂשִי

 :ייז ּוצ ןַעגָאז טסלָאז ּוד ןוא םהלֲא ָתְרַמֲאְו

 ןעמּוקנירַא טָעוװ רהיא זַא ואבת יִּכ
. + | 

 רנַאל סָאד ןיִא ץרא לא

 ,ןעגנּוניֹואוו ערֶעייֵא ןוֿפ םכיתבשומ

 ,ךייא ביג ךיא סָאװ ;םֵכָל ןתנ ינא רשא

 .טקרַאטשָעג ךיז  ,םנַאווָעג ןָעְּבָאה יוז (1

 .ןָעסיומשוצ (* .טכַײװַעג (

 .ומ ,די ,חלש ,רבדמב

 םתישעו :3

 הָוהיל הָשֶא

 חַבְז וא הֶלְע

 רֶדָנ אָלַפְל
 הָבְָנִבֹוא
 כיד וא

 ןעכַאמ טָעוו רהיא ןוא .ג

 טָאג רַאֿפ רֶעְפפֶארֶעייִפ א

 א רָעדֶא רַעֿפּפָאצנַאג א
 רָעֿפּפָאטכַאלש

 גָאזּוצ סלַא (6 ןרעדנּוזּוצּבָא

 ,עּבַאנ עגיליוויירפ םלַא רֶעדָא

 ,געמרַעײֿפ ערֶעייֵא ןיא רֶעדָא

 ןעכַאמ .ּוצ תושעל

 ךורֲעג ןֶעמהָענֲעגנַאנַא = הוהיל חחינ חיִר
 ,טָאג רַאֿפ \ רז

 היפדניר ןוֿפ רקבה מ

 ,היפניילק ןוֿפ רָעדָא :ןאצה ןמ וא

 ,ןעגניירּב לָאז (ןאר) .ד ביִרְקַהְו .ד

 רֶעֿפֿפֶא ןייז טגניירב סָאװ ער ונברק בירקמה
 ,טָאג ראפ הֹוהיִל

 רָעֿפּפָאזיּפש א 7 | החנמ

 ,לעטנהָעצ א להָעמ-לֶעמַעז ןורשע תל

 טשימרָעֿפ לּולַּב

 הה תי ִבְּ
 ; לייַא ןיה ליטרָעֿפ ַא יא ןיִהַה תיִע

 | :ןמש
 ;קנַארט םוצ ןיװ ןוא ה + ָךסַנל ןייו ה

 רֶעֿפּפָא .
 | ןיה ליטרָעּפ ַא
 םָעד ףיֹוא ןַעבַאמ ּוטסלָאז

 רַעֿפּפָאצנַאג

 ןיִהֲה תיֵעיִבְר
 הָלעָה לע הֶׂשעַּת
 רעֿפּפָאטכַאלש םָעד ּוצ רֶעדָא חבזל וא

 ו .ספעש ןייֵא ףייא :דחאה שבכל
 רָעדיװ א רַאֿפ רֶעדָא .ו ליאל וא ו

 :ןייפש ַא ןַעבַאמ ּוטסלָאז הָחְנִמ הֶׂשֲעַּת
 רָעֿפּפָא

 ;לָעמַעז לעטנהעצ ייווצ ןופ םיִנֹרֵׂשָע ינש תל

 ,להָ ןמשב הללב

 :ןיהה תשְלש

 הסל ןַייו <

 לייָא ןיִא טשימרעפ

 ; ןיה לָעטירד א

 ?קנַארט ַא רַאֿפ ןייוו ןוא 3
 רַעֿפּפָא

 .ןעגילייה ּוצ ,ןָעבְקרפשּוצסיוא (1



 ןיהה תיִׁשְלִׁש
 בירקת
 :הָוהיִל ַחְחיִנ חיר

 .דימלמהו הרומה תרות

 ןיה לָעמירד א

 ןעגניירּב ּוטסלָאז

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַא סלא
 .טָאג רַאֿפ

 .ישימח

 הֶׂשֲעַת יִכְו .ח

 רֵקָב ןָב
 חבז וא הֶלע

 רֶדָנ אָלַפְל
 ;הָוהיַל םיִמָלִׁש וא

 ביִרְקִהְו .ט

 רבה ןֶב לע
 החנמ
 השלש תלס
 םיִנֹרְשֶע 0
 ןמשב לּולַּב

 : ןיִהַה יצח

 יו
 הסל בירקת
 ןיהה יצח

 השא

 ;הָוהיַל ַחְחיִנ ַחיִר

 הֶׂשֲעַי הֶכָּב .אי
 דחאה רושל

 דָחֶאָה ליַאָל וא
 השל וא

 וא םיִשְבּכּב
 : םיִזעב

 רַפְסָמַּכ .בי

 ושעת רֶׁשֲא

 | ןעכַאמ טסעוו ּוד ּביֹוא ןוא .ח

 דניר סָעְגְנּי א

 רַעדַא רעֿפּפָאצנַאג םלַא
 רעֿפּפָאטכַאלש

 ,גָאװצ סלַא ןרָעדנּוזּוצּכָא

 - רעֿפּפָאסנַערעירֿפ סלַא רֶערָא
 .טָאג רַאֿפ

 ןעגניירּב רע לָאז .ּט

 דניר ןָעגנוי םָעד טימ

 רַעֿפּפָאזייּפש ַא

 יירד להֲעמ:לעמעז ןוֿפ
 ,לעטנהעצ

 לייֵא ןיִא טשימרעפ

 ,ןיה ּבלַאה ַא

 ןייוו ןוא

 ַא רַאֿפ ןעגניירּב וטסלָאז
 : רַעֿפּפָאקנַארט

 ,ןיה ּבלַאה א

 ,רָעַפפֶארְעְייפ א

 רַאֿפ ךורג רֶעמהָענֲעגנַא'נַא
 .טָאג

 ןערָעו ןָאהטעג לָאז יֹוזַא .אי

 םּכָא ןייֵא רַאֿפ

 רָעְדיוו ןייֵא ראפ רֶעדָא

 םַאל ןייֵא רַאֿפ רֶעדָא

 ןוֿפ רַעְרֶא ןעסּפעש יד ןוֿפ
 .ןֶעגעיצ יר

 ךָאנ להָאצ רעד ךָאנ .בי
 ,(רָעֿפּפָא יד ןּוֿפ)

 ,ןעבַאמ טָעװ רהיא סָאװ

 .וט ,חלש ,רבדמב

 דָחֶאְל ושעת הב
 :ֶרָפְסמְּ
 הרזאַה לָּב .גי

 תא ה הֵׂשֲעַי
 ה הֶלֵא

 .הֵׁשִא .ביִרְקַחְל

 הל נח
 םֶכְּתַא רוי יִכְו די
.| 
 םככותב רשא וא

 םֶכיִתֹרְֹל
 הא הש
 הוה חליִנַ
 ושעת רֶׁשֲאַּכ

 :הֶׂשֲעַי ןֵּ
 להקה .וט

 םֶכָל תַחַא הֵּקִח

 רו
 ןח
 םָלֹוע תקח
 םֶכיֵתְֹֹל

 הָיָה רב םֶבָכ
 ;הָוהי יֵנְפִל

 תחא הרות .זט

 דחא טפשמו

 סבל היה
- 

 ָכְֶא רע

01 

 ןַעכַאמ יֹוזַא רהיא טלָאז

 ,םִעניֵא ןֶעְֶעי רַאֿפ
 .ךָאנ להָאצ רֶעייז ךָאנ

 רֶעגריּב רֶעדָעי ,גי

 ,ןעכַאמ יֹוזַא סָאד לָאז

 רעֿפּפָארַעיײֿפ א ןעגניירּב ּוצ

 רַאֿפ ךּורְעג ןַעמהָענֲעגנַא גַא
 ,טָאג

 טעו ךויא יב זַא ןוא די
 ןעניֹואוו

 ,רערמַערֿפ א

 זיא סָאװ רֶעדֶעי רֶעדָא
 ךייַא ןעשיווצ

 רעיא (עלַא) ןיא
 ,רעמבנלשמנ

 ַא ןעבאמ טָעװ רֶע ןּוא
 רָעֿפּפָארעײֿפ

 רַאֿפ ךּורֲעג ןַעמהָענֲעגנַא גַא
 ,טָאג

 ,ןָאהמ טָעוו רהיֵא יוו

 .ןָאהמ רֶע לָאז .יוזא

 ! גנּולמַאזרָעֿפ .וט

 ךייַא ראפ זיא ץֵעזֲעַג ןייא

 ,ןערמַערֿפ םָעד ראפ ןּוא

 טניואוו סֶע רֶעכלַעו
 ,(ךייא ייב)

 ץַעזַעג רַעגיּביױא'נַא

 ַערעייֵא עלא ןיִא
 ;רעטכעלשַעג

 רערמערפ רעד יוו ,רהיא יוו
 ןייז (ךיילג) ןֶעלָאז

 .טָאנ רָאֿפ

 ערהעל ןייֵא .ּוט

 טכער ןייַא ןוא

 ךייא ראפ ןייז לָאז
 ,ןערמַערֿפ םָעד ראפ ןּוא
 .ךייַא ייּב טניֹואוו רַעכלֶעוו
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 יש ש

 טרֶערעג טָאה טָאג ןוא .ּי הוהְי רֵּבַדְיַ .ןי

 ןץהשמ ּוצ השמ לא

 :יֹוזַא :רמאְל

 דָעֹר .חי רֵּבִּד .חי

 ֵאָרְִׂי יֵנְּב לֶא
 םֶהְלַא ָּתְרַמָאְ
 ןיִא  ןײרַא טמוק רהיא ןֶעװ ץִראָה לא םֶכאַבְּב

 ,דנַאל סָאד
 | איבמ ינא רָשָא

  :המש םֶכְתֶא

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 :ויז ּוצ ןֶעְָאז טסלָאז ּוד ןּוא

 .ךייַא גניירּב ךיא ןיהָאװ

 :ןייז יֹוזַא םָעוװ .םי היה .מי

 סֶע טָעוו רחיא ןֶעו םֶבְָכֲאַּב
 דנַאל םעד ןוֿפ טיֹורּב םָעד ןופ ץְראָה םֶחֶּלִמ

 | ַא (:ןעדײשּבָא רהיא טלָא! | המורת ומיִרַת
 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָא:ּבעה ;הָוהיִל

 נילטשרֶע םלַא ב תישאר .כ

 ןעגיימ ַערֶעייֵא ןוֿפ םכתסרע

 ןֶעכּוק ןייֵא רהיא טלָאז ומירת הלח
 ןעדיישּבָא יצ + 

 ; רֶעֿפּפָא;ּבַעה םלַא הֵמּורְת

 ןוֿפ רַעֿפּפָאלּבַעה סָאד יוו
 ,ענֲעמ א

 סֶע רהיִא טלָאז יֹוזַא
 .ןעריײשבָא

 גנילטשרֶע םָעד ןוֿפ .אכ

 ןֶרָּג תַמּורְתַּכ
 !ּהָתֹא ּומיִרָּת ןּכ

 תישארמ .אכ

 ןעגיימ ָערֶעייֵא ןוֿפ םכיתסרע

 מָאג רַאֿפ ןַעּבַעג רהיֵא טלָאז הָוהיִל ונתת
 רעֿפּפָא?ּבַעה א המורת

: 7 

 עְרֶעייֵא (עלַא) ןיִא :םכיתרדל
 .רעמְבְנְלשעג צר

 טעו רהיא ביוא א כב וגשת יכו .בכ
 (?ןֶעריִא הי ר
 ןָאהט םינ טָעוװ רהיא ןּוא ושעת אלו

 ..טסנעיד-ןַעצַעג ךרוד (5 | .ןָעביוהפיוא (1

 .וט ,חלש ,רבדמב .דימלתהו הרומה תרות

 תֹוצַּמַה לֵב תא
 ,ןעמָאּבַעג עלא עיר

 הלאה
 טדֲערעג טָאה טָאג עבלָעוו הוה רֵּבִּד רֶׁשֲא

 ן'השמ ּוצ :השמ לא

 טָאה טָאג סָאװ לאו רֶׁשֲא לָּכ תֶא .גכ
 ןעלהֶאֿפָעּב הוהי הָּוִצ

 ךיא 77 /  םֶכיֵלֲא
 ,ץהשמ ךרּוד השמ ריב

 ,ןָא גָאט םָעד ןופ םויה ןמ

 ןָעלהַאּפְעְּב טָאה טָאג סָאװ הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲא

 -ַעטייװ ןוא | הָאְלְַ

 .רֶעמכֲעלשֶעג ַערֶעייֵא ןיִא !םֶכיֵתֹרֹדְל

 הָיָה ד
 הָדָעָה יֵניֵעַמ םִא

 :ןייז יֹוזַא טעו .דכ

 ןופ ןַעגיֹוא יד (:רָאֿפ ּביֹוא
 עדניימֲעג רֶעד

 ןֶערָאװַעג ןָאהטעג סָאד זיא הָתְׂשָעַנ

 ,ןהָעורֲעֿפ א ךרוד הָנְנׁשִל
 עצנַאג יד ןעכַאמ לָאז ןַאד

 עדניימַעג
 דניר םָעגנּוי א ,סּכָא'נַא

 הדעה לכ ישע
 דָחֶא רֶקָב ןֶב רַּפ
 הָלעְל
 ראב ר םּוצ הָוהיל חחינ היל

 ןּוא רַעֿפּפָאזייּפש ןייז ןּוא
 ,רָעֿפּפָאקנַארט ןייז

 ,טכַער סָאד יוו

 רעֿפּפָאצנַאג א רַאֿפ

 כו ֹתְנמּו
 - ָפְִַּׁ
 ָחֶא םיִזָע ריִעשו
 ('א רסח) : תַטַחְל

 ןִהֹּכַה רַּפכְ .הב

 קָאּבנֲענעיצ ןייֵא ןּוא
 .רָעֿפּפָאדניז א רַאֿפ

 רֶעטסעירּפ רַעד ןּוא .הכ
 ןַעּבעגרַעֿפ לָאז

 ערניימַעג ַעצנַאג יד ראפ תדע ל לע

 ,לַארשי רעדניק יד ןוֿפ לארי נב

 טהייצרָעּפ ייז טָעוװ םִע ןּוא םֶהָל חַלנו
 ,ןֶערָעו

 ,ןהָעזרֲעֿפ א זיִא סָאד םורָאװ אוה הננש יּכ

 .ןָעגיוא יד ןוֿפ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ג ןִע 2 טכַארּבעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ואיבה םהו

 רֶעֿפּפָא רֶעייז םנברק תא

 מָאנ רַאֿפ רעֿפּפָארעײֿפ םלֶא הָוהיַל השא

 רַעֿפּפָאדניז רֶעייֵז ןוא םתאמחו

 טָאג רָאֿפ הָוהְי יֵנְפִל

 .ןהָעורֲעֿפ רֶעייז ראפ ;םֶתָנְגִׁש לַע

 טהײצרעֿפ טָעװ סֶע ןּוא .וּכ חלסנו .וכ
 ןערֶעו ו

 ערניימֲעג רעצנאג רעד תַדֵע לכל

 לָארשי רעדניק יד ןופ לארשי יִנּב

 ,ןערמַערֿפ םָעד ןוא רגל

 .ייז ןעשיווצ טניואוו רֶעכלֶעוו םכותב רגה
 וג : +7

 קלָאֿפ ןעצנַאג םָעד ןעד םעה לכל יּכ
 (ןהָעשֲעג םִע טָאה) וי

 .ןהֲעזרעֿפ א ךרוד :הננשב

 .יעיבש

 ןָאורֲעּפ ןייֵא ּביֹוא ןוא .וב תחא שפנ םִאְו .זכ

 ךרוד ןעגירנז םָעֹו הֵנְנְׁשַב אטחת
 , ןהָעזרעֿפ א הש } 90 אה איי +*

 ןעגניירּב יז לָאז הבירקהו
 ש ןייָנ ' }

 געיצ עגירהָאא 8 התנׁש תב ש
 : שש } - יי

 .רעֿפּפָאדניז א רַאֿפ ;תאַּטַחְל

 ;טסעירפ רָעֹד ןוא חכ | ןהכה רַּפכְו .חכ
 בער לָאז 7 0/0

 ,ןָאזרָעּפ יד רַאֿפ שפנה לע

 ,טריא עכלַעוו תננשה

 ךרּור טגידניז יז ןעו הננשב האטחב
 העזרעפ א -- ו
 8 ,טָאג רָאֿפ הוה ינפל
 רַאֿפ ןעּבעגרַעֿפ ּוצ םּוא ןילע רפבל
 ,( םהו א 6 'נ

 טהייצרעפ םהיא טָעוו סֶע ןּוא ;ול חלסנו
 .ןֶערֶעוו יג
 רַעגריּב (םַעד רַאֿפ) .טכ חרזאה .םכ

 לָארשי רערניק יד ןופ | | לֶארשי יִנָבְּב

 .ןָאזרֲעּפ יד רַאֿפ )1

 .ומ ,הלש ,רברמב

 רֶגלְ
 םכֹותַּב רָגַה

 תַחַא הָרֹוּת

 םֶכָל היה
 הָשע
 ;הָננְׁשִּ
 שפנהו .ל

 הֶׂשֲַּת רֶׁשֲא
 מר יב
 האח ןמ
 רה מ
 ףדנמ אוההוהי תֶא

 הָתְרְְ
 אַ שפה
 המ בָרְ
 הוהי רבד יִּכ .אל

 הב =
 פה ומ תֶאו
 תֶּבִת תרִָ
 אוהה שפנה
 ;הב הפר 'ה הנו

 לֶאְרָשיינְבּויַהִיַו.בל
 | רֵּבְדִּמַּ
 שיא ואצמיו

 םיצע ששקמ

 :תָּבשה בב

 ותא ּובירקיו .גל
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 ,ןעדמ ;רֿפ םָעד ראפ ןּוא

 ,ייז ןעשיװצ טניואוו סָאװ

 ערהֶעַל ןייֵא
 ,ךייַא רַאֿפ ןייז לָאז

 טוהמ סָאװ ,םָעד ראפ
 (סָאװמֶע) .

 " .ןהֲעזרעֿפ א ךרּוד

 ,ןָאזרַעּפ יד רֶעֹּבֶא .ל

 (םָאװטֶע) ןָאהט טָעוװ עכלַעוו

 ,('דנאה רענֲעּביֹוהרַע נַא טימ

 רַענריּב םָעד ןופ

 ---,(-ןעדמערֿפ םעד ןוֿפ רַעדָא

 ,רֶע טרָעטסֶעל טָאג

 ערע טָעטָארָעגסיֹוא םָעוו

 ןָאזרַעּפ נע

 .(3 קלָאֿפ רהיא ןעשיווצ ןופ

 טָאה טרָאװ סעמָאג ןָעד .אל
 טעטכַארעֿפ רֶע

 רֶע טָאה טָאּכַעג ןייז ןּוא
 ,טרעטשרַעצ

 ןֶערָעװ טעו טעמָארעגסיֹוא

 ,ןָאזרַעּפ ענֶעי

 .רהיִא ןיִא זיא דלוש רהיִא

 לַארשי רָעדניק יד ןּוא בל
 ןעוועג ןַענעז

 ,עטסיה רעד ןיא

 ,ןַאמַא ןעניֿפעג ןעבָאה ייזןוא

 ץלָאה (! גירנעּביילק

 .גָאט;תּבש ןיא

 םהיא ןַעּבָאה ייז ןוא .גל
 ,טכַארּבַעג

 .דיזמב ,טכיױזּבַא טימ ,טײהכַערֿפ טימ (1
 .רענערָאװעג א רֶערֶא דּוי רֶעֹנֲערָאּבֲעג א .ה .ד 6
 .טּביילק רֶע (+ .ןברק ןייק טינ ינ טֿפלַעה ריזמב (*



 .דימלתהו הדומה תרות 4

 ותא םיאצפה

 םיִצָע ששקמ

 ןרָחַא לאוהשמ לא

 :הָדְעַה ל לא

 ותא ּוחיניו רל

 םהיִא ןָעְּבָאה סָאװ ,יד
 ןענוֿפעג

 < ,ץלָאה גידנֲעּביילק
 ןרהַא ּוצ ןּוא ן'השמ ּוצ

 .עדניימעג רעצנַאג רעד ּוצ ןּוא

 םהיא ןָעּבָאה ייז ןּוא ,דל
 ןעזָאלַעגרֶעּביִא

 ,(!ךַאװ רָעד רעטנּוא רמשמּב
 גת: + 7

 ןָעוועג םינ זיִא םֶע םּורֶאוו שרפ אל יּכ
 ,(?טמיטשעּב 7 |
 ןָאהטענ לָאז םהיִא סָאװ ;ול הֵׂשָעַי הַמ

 .ןֶערָעו
 | טגָאזעג טָאה טָאג ןוא הל | 71 רמאיו .הל

 :ןץהשמ ּוצ השמ לא

 ,ןָעְרָעוו םיוטָעג לָאז ןאמ רֶעד שיאה תמוי תומ

 טימ םהיא לָאז ןעֿפרַאװרָעֿפ
 רָענייטש

 עדניימַעג עצנַאג יד

 םינבאּב ותא םוגר

 הָרָעָה לֶּ
 !הָנֲחַּמַל ץּוזִמ
 ערניימעג עצנַאג יד ןּוא .ול| ותא ואיציו .ול

 טרהיפעגסיורַא םהיא טָאה | הדעה לָּ

 רעגאל ןרָעסיֹוא הָנַחַמל ץוחמ לֶא

 ותא ּומגריו
 םינבאּב 0

 .רַעגַאל ןרָעסיֹוא

 ?רָעֿפ םהיִא ןֶעּבָאה ייז ןּוא
 ,רָענייטש םימ ןעֿפרָאװ

 , ןֶעּברָאמשַעג זיא רֶע ןּוא יו פרז תמיו
 ןןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג ױװ = הוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .ן'השמ :השמ תא
 .ריטפמ

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא : הוהי רמאיו .ל
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :יזא - 7 :רמאל
 דַעְר .חל רבִּד .חל

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 ,ןעגָאז ייז טלָאז ּוד ןּוא

 ןעכַאמ ךיז ןַעלָאז ייז סָאד
 ' תיציצ

 לֶארשי יִנָּ לא

 םהלא תְרַמִא

 תציצ םֶהָל ושעו
₪ 
 -₪ יד :

 .ןֶעזנָארֿפ ,םָערֲעֿפ
 .ןעכָארּפשַעגסיױא (*

 םיִנז ֶּתַא רֶׁשֲא

 ורבות ןַעַמְל מ
 םֶתִֹׂשֲעַו

 .וט ,חלש ,רברמב

 9% היִדְנִב יש םהידגב יפנּכ לע ערעייז ןופ ןְָקֶע יד ףיוא
 ,רעטכעלשעג ערעייז עלא ןיִא םֵתֹרֹדְל

 ןעּבעגוצ ןעלָאז יז ןּוא ונתנו

 ףנְּכַר תֶציִצ לע
 :תֶלְב לי
 םכל .היהו .טל

 | תציצל =
 - -ןתא םֶתיִאְר
 סתר
 הוהי תוצמ לב תא
 םָתֹא םתישעו

 ורותת אלו

 ןֶעצרַאה רֶעייֵא ךָאנ סב ירחא
 ןעגיוא ערי ךָאנ ןוא = םֶכיֵניֵע ירחאו

 עקָע סָאד ןופ תיציצ יד (?וצ

 .לָאװעהָאלּב ןוֿפ םידָאֿפ ַא

 רַאֿפ ןייז לָאז סָאד ןוא ..טל
 ,תיציצ סלַא ךייַא

 ןהָעְז סע טלָאז רהיא ןוא

 ןעקנערעג טלָאז רהיא ןוא

 טָאג ןוֿפ ןֶעטָאּבַעג עלא

 ,ןָאהמ ייז טלָאז רהיֵא ןּוא

 ןהָעגכָאנ טינ טלָאז רהיא ןּוא

 טרהעק רהיא עכלֶעו ךָאנ
 :םֶהיֵרֲחַא .ּבָא ךייא

 ןעקנערָעג טלָאז רהיֵא םּוא ,מ

 ןָאהמ טלָאז רהיא ןּוא

 ןעמָאּבעג עניימ עלא = יתוצמ לָּב תֶא
 םישדק םתייהְ
 ;םֶכיֵהֹלאָל

 הוהי ינא .אמ

 םכיהלא

 ךייַא טָאה לע יתאצוה רֶׁשֲא

 טרהיֿפעגסיֹורַא םֶכְתִא

 םיִרְצִמ ץראמ

 כל תֹויְהִל
 םיהלאל

 טָאנ ןיב ךיִא :םכיִהלא הוי יִנֲא

 .ב עשוהי \ | |

 עגילייה ןייז טלָאז רהיא ןוא

 .טָאג רָעייִא רַאֿפ

 ,טָאג רֶעייַא טָאג ןיּב ךיִא אמ

 .םירצמ דנַאל ןוֿפ

 :טָאג ַא ךייַא רַאֿפ ןייז .

 .טָאג רֶעייַא

 :הרטפה

 .ףיוא (1



 לֵאָרׂשִי יִנְבַמ
 םִיִתאֵמּו םיִׁשִמַ

 הָרָע יאישנ

 דַעֹומ יארק

 ;םֵׁש יש

 ולהקיו -ג

 ןרַהַ לעו שמ לַע

 םֶהָלֲא ּורמאיו

 םֶכָל בר

 עה לָב
 םישדק םֶלְכ
 החי םֶכותבו

 ואָשנְתִת עודמו
 : ה להק לַע

 השמ עמשיו .ר
 זויִנָפ לַע לפיו

 .עטמהירֲעּב (!

 .דימלתהו הרומה תרות

 .זט ,ח ר 2

 ןעמּונַעג ךיז טָאה סֶע ןּוא .א חרק חקיו .א
 ,חרק (געירק םּוצ) 7 'חיח

 ,רהצי ןופ ןהוז רֶעד רהצי ןב

 ,תחק ןוֿפ ןהוז רעד תהק ןֵּב

 ,יול ןּוֿפ ןהּוז רעד יול ןב

 ,םריבַא טימ ןתד ןּוא םריבאו ןתדו

 ןהיז ם'בָאילֶא באי ינּב

 ,תלפ ןוֿפ ןהוז רעד ,ןֹוא ןּוא תֶלַּפ ןֵּב ןב ןואו

 .ןהיז ס'ןבּואר :ןבואר ינב

 :5יוא ןָעְנָז ייז ןוא .ב השמ ינפלומקיו ב
 ,ץהשמ רָאֿפ ןענַאטשעג א חניה המצה
 רַענעמ (ךָאנ) ןּוא םישנאו

 לָארשי רעדניק יד ןופ

 ,גיצֿפוֿפ ןּוא טרָערנוה ייווצ

 ,עדניימַעג רעד ןופ ןעטשריפ

 ףיוא ןַעֿפורֲעג ןַערָעװ סָאװ
 ,גנולמַאזרעֿפ א

 .(:ןַעמָאנ א םימ ןעשנעמ

 ךיז ןָעבָאה יז ןוא ג
 טלעמַאזרַעֿפ

 ןרהַא ןֶענַעג ןוא ן'השמ ןֶעגַעג

 :טנָאזָעג ייז ּוצ ןַעּבָאה ייז ןוא

 ! ךייַא רַאֿפ לעיֿפ ּוצ

 ,ץרניימָעג עצנַאנ יד ןָעד

 ,עגילייה ןְענֶעז ַעלַא ייז

 ,םָאג זיא ייז ןעשיווצ ןּוא

 טּביֹוהרע סָאװרַאֿפ ןּוא
 ךייַא רהיא

 גנולמַאזרעֿפ יד רֶעּביִא
 ?טָאג ןוֿפ =

 (סֶע) טָאה השמ ןּוא .ד
 טרֶעהֶעג

 ףיֹוא ןַעלַאֿפַעג זיא רֶע ןוא
 .טכיזעג ןייז

 08 .ומ ,חרק ,רכדמב

 56 ןח

 ץחרק וצ
 עדניימעג רָעצנַאְג ןייז ּוצ ןּוא "דע לּכ =

 :סערנעגלָאֿפ רמאל

 טָאג טעו הירֿפןעגרָאמ | חוהי עריו רקב
 ןעסיוו ןעכַאמ + 6 -: דו
 ;רענייז זיִא סֶע רעו ול רשא תא

 שודקח תֶאְו

 לי
 וב רַחַבִי רֶׁשֲא תֶאְו

 !וָלֵא בירק
 ושע תאז -ו

 תותחמ בכל וחק

 ,ערניימַעג ַעצנַאג ןייז ןוא חרק תְדֲע לו חרק

 יז ןיִא ןיירא ('טגעל ןוא + שא ןֵהַב ּונְתּו 2

 ריי הילע ומישו
 קרעווכיור ייז ףיוא טנעל ןּוא קיש מל

 ןעגילייה םָעד ןּוא

 ;ךיז וצ טנהָאנ ןַעכַאמ רֶע טָעוו

 טָעװ רֶע ןַעכלַעװ םָעד ןוא
 ,ןֶעלהָעוװסיֹוא

 .ןרָעֿפּפָא םהיא ראפ טָעוו רעד

 :טוהט סעזיד ו

 ,ןענַאֿפשַא ְךייַא טמהָענ

 תר
 ,טָאג רָא - הוי יִנְפִל
 ןעגרָאמ | רַחָמ

 :ןייז יא טעו הָיָה

 ,ןַאמ רַעַר שיִאָה

 וו וו
 ;רעגילייה רעד זיא רע שודקה אּוה

 .ןהיזס'יול ,ךייַא רַאֿפלעיֿפּוצ : ול יֵנְּב םֶכָל בַר

 השמ רֶמאַֹּו .ח

 : ן'חרק ּוצ חרק לא

 !ןהיז ס'יול ,ךָאד טרח  יִול יִנְּב אָנ ועמש

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ח

 ,גינַעװ וצ ןַעד ךייא זיא ₪ םַּכִמ טעמה ט

 טָאה לָארשי ןוֿפ טָאג זַא הל יִּדְִה ִּ
 טרעדנּוזַעגּבָא לארשי

 ךיא - /  םֶכְתִא
 טיג ('
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 לארשי תַדֲעַמ

 םֶכְֶא ביִרְקַהְ
 ולא

 תרבע תא דבעל

 הזהי ןּנְׁשִמ
 הָרָעָה נפ ֹמֲעַלְ
 ּוםָתרָשְל

 ברקיו .י

 ךֶתֹ
 יח לכ תא
 יל יְִ
 א
 והָנְהְֶַּּתׁשִִּכּ
 - שא
 ףֶהָדֲע לֶכְו הָּתַא
 | םיִדְעְַה

 הֹוהְי לַע

 אה המ ןרהאו

 !וילָע ּניִלַת :
 הָׁשֹמ חלשיו .בי

 .אֹרְקִל
 סיב ןתְָ
 בא ינְּ
 - מא

 מַה .גי

 ונתיָעַ יִּ

 ׂשַבְּו בָָח חַכְ

 .דימלתהו הרומה תרות

 לַארשי .עדניימָעג רֶעד ןופ

 טנהָאנ ךייַא ןָעבַאמ ּוצ
 ,םהיִא ּוצ

 טסנעיד םָעד ןָענעיד ּוצ

 ,ןכשמ סֶעמָאג ןופ

 ערניימַעג רָעד רָאֿפ ןהעמש ּוצ

 ,ןַענעירָעּב ּוצ ייז

 טכַאמעג טָאה רֶע ןּוא .י
 (ךיז ּוצ) טנהָאנ

 ךיד

 ,רַערירּב נייד עְלַא ןוא

 ,ןהיז ס'יול

 ,ריד טימ

 ךָאנ טגנַאלרעּפ רהיִא ןּוא
 ? םּוהטרֲעטסעירּפ סָאד ךיוא

 ,ָאזלַא ,אי

 עדניימעג עצנַאג ןייד ןוא ּוד

 ,ךיז ןעלמַאזרַעֿפ עבלַעו

 ; םָאג ןָעְגָעג רהיֵא טייז

 ,רֶע זיִא סָאװ ,ןרהַא רָעּבֶא

 ?םהיִא ןַעגֲעג טערּומ רהיא זַא

 טקישעג טָאה השמ ןוא .בי

 ןעֿפור

 ,םריבַא ןּוא ןתד

 ,ןהיז ס'בָאילא

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז רֶעּבֶא

 .ןהָעג טינ ןָעלָעו רימ

 ,גינָעוו ּוצ ןעד זיא .גי

 ?םיֹורַא זנוא טסָאה ּוד סָאד
 טרהיֿפָעג

 ,דנַאל ַא ןוֿפ

 = | ,גינָאה ןּוא ךלימ טסילֿפ סָאװ

 יתאֵׂשָנ םֶהָמ !

 .זמ ,חרק ,רבדמב

 רעד ןוא ןָעיֹומ ּוצ זנוא .רֵּבְדִּמַּב ונתימהל
 ,עטסיוו

 ןעשרעה ךָאנ טסלָאז ּוד זַא ונע רֶרֵּתְׂשִת יִּכ
 ,זנוא רֶעֹּביִא

 ?ךיוא ןַעשרֶעה {רֶרֵּתְׂשִה םג

 ינש

 ,רנַאל ַא ןיִא .שינ ךיוא .די ץֶרֶא לֶא אל ףַא .די

 ,גינָאה ןּוא ךלימ טסילפ סָאװ = ׁשֵבְדּו בֶלֶח תַבְז
 ,טכַארּבעגנײרַא זנּוא ּוטסָאה ונתאיבה

 (טינ) זנוא טסָאה ּוד ןּוא ונל ןתתו |
 ןַעְבֲעגעג ןצ שה
 !ןָעמרָאגנייוו א רֶעדָא ל יע צ = 7 דנה דלֲעֿפ ַא ןופ לייטגרַעגא םרכו הדש תלחנ

 ןופ ןעגיוא יד ןַעד ּוטפעוו ) | שנאה יניעה
 1 עכעטשסיֹוא רַענֶעמ ַענֶעי רק ם םהה

 .ןהָעג טינ ןָעְלָעוו רימ

 = רו .וט
  דאמ

 הָוהְי לֶא רֶמאֹי

 םַע טָאה ן'השמ ןוא ,וט
 ,ןַעסָארררַעֿפ רהעז

 ;טָאג וצ טגָאזעג טָאה רֶע ןוא

 ןעדנעוו םינ ךיז טסלָאז ה לֶא ןפִּת לֵא
 !רָעֿפּפָאזײּפש רֶעייֵז וצ םתחנמ
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 ,לָעוייִא ןייֵא טינ == דחא רומח אל
 ,ןָעמּונָעג ייז ןופ ךיא ּבָאה

 יִתְעְרֲה אלו סעטכַעלש טינ ּבָאה ךיִא ןּוא
 ןָאהטַעג . .

 :םהַמ דַחַא תא

 השמ רמאיו .זט

 חרק לא

 ְךְתֶדָע לָכְו הָּתַא
 ה ינפל ה

 .ייז ןּוֿפ םָענייֵא

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ּוט

 | :ץחרק ּוצ

 עדניימֲעג עצנַאג ןייד ןוא ּוד

 ,טָאג רָאֿפ טייז

 ןרהא ןּוא ,יײז ןוא ּוד ןרֲהַאְו םֵהָו התא

 | .ןעגרָאמ : רחמ

 טמהָענ ןּוא >זי וחקו .זי

 .ןֶעגיֹוא יד ןעדנַעלּברַעֿפ ןֶעמעלַא ןֶעד וטסליוו (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןַאֿפשַא ןייז רֶערֲעי ותתחמ שיא

 ייז ףיֹוא ןעגְעל טלָאז רהיא ןּוא םהלע םתתנו

 ,קרעווביוה | תרטק

 ןעגניירּב טלָאז רהיא ןּוא םֶּתְבַרְקִהְו

 טָאג רָאֿפ הוהי ינפל

 ,ןַאֿפשַא ןייז רֶעדֲעַי ותתִחַמ שיא

 גיצפופ ןּוא טרָעדנּוה ייווצ םיתאמּו םיִשָמִח

  ןָענַאֿפשַא תתחמ

 ןרֲהאְו הָּתִאְו
 ֹותּתְחַמ שיא
 וחקיו .חי

 ותַּתְחַמ שיא

 שא םֶהיֵלֲע וניו
 לע ומי

 ,ןרהַא ןּוא ּוד ךיוא

 .ןאפשא ןייז רֶעדָעי

 ןעמּונַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .חי

 ןַאֿפשַא ןייז רָערֲעַי

 ףיֹוא טגַעלעג ןַעּבָאה ייז ןּוא
 רַעיײֿפ יז

 ייז ףיֹוא טגַעלעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא

 ,קרָעװכיֹור תרטק

 טלָעטשעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא ודמעיו

 ?סטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םייב
 ,טלָעצ

 .ןרהַא ןוא השמ ךיוא

 דעומ לֶחֹא חַתַּפ
 ;ןרַהַאְו השמו

 | םֶהיֵלֲע לחי .טי
 | חרק

 הָדָעַה לָּכ תא

 טלָעמַאזרָעֿפ טָאה חרק ןּוא .טי
 ייז ןַעגֶעג

 ערניימעג עצנַאג יד

 = ןופ גנַאגנייַא םּוצ דעומלַהאחתפ לא
 טלעצ

 טָאה טייקבילרעה םעטָאגןוא הָוהְי דֹובְכ אֵרּיַ
 ןעזיוועב .ךיז

 .ערניימעג רַעצנַאג רעד וצ  :הָדָעָה לָּב לא

 .ישילש

 טדֲערעג טָאה טָאג ןוא .כ הוה רֵּבַדיַו .כ

 ןרהַא ּוצ ןּוא ן'השמ ּוצ ןרהא לאו השמ לא

 :םַערנַעגלָאֿפ יי :רמאל

 בָא ךייַא טרעדנוז .אכ ולְדַּבִה .אכ

 ביִבִָּמ וע

 01 .זמ ,חרק ,רנדמב

 ,ערניימעג רעזיר ןעשיווצ ןוֿפ תאִּזַה הדעה ךותמ

 ןעטכינרעֿפ יז לָעװ ךיא ןוא םתא הֶּלִכֲאַ

 .טּונימ ןייֵא ןיא ענר

 ןעלַאֿפַעג ןענװ ייז ןוא ככ םהינפ לע ולפיו .בכ
 טכיזעגנא רָעייז ףיוא 0% -
 :טגָאזַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ורמאיו

 רעטפייג יד ןוֿפ טָאג ,טָאג תחּורה יִהְלֶא ל לא

 !(!שײלֿפ ןָעדֶעי ןוֿפ

 טנידניז ןַאמ ןייֵא רעד
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 ערניימעג עצנַאג יד ףיֹוא ןוא הָרָע ה ל לע

 ? ןַענרָאצ ּוטסָעוו :ףצקת

 טרֲערָעג טָאה טָאג ןוא ג הָוהְי רֵּבַדיַו .גכ

 :יֹוזַא ;רמאל |[

 הָדָעָה לֶא רֵּבַד .דנ
 רֵמאֵל

 עדניימַעג רֶעד ּוצ דער .דכ

 :סערנַעגלָאֿפ

 םּורַא ןוֿפ ְךייַא (?טרֶעטייוװרֶע

 ,חרק ןופ גנּניֹואװ רעד = חרק ןֵּכְׁשִמְל
 .םריבַא ןּוא ןתד ;םֶריִבֲאַו ןֶתָּד

 :פיוא זיא השמ ןּוא .הכ
 ןענַאטשַעג

 ןעגנַאגעג זיִא רֶע ןּוא

 השמ םֵקָּיְו .הכ

 םֶריִבָאְו ןָתָּד לֶא
 ויָרֲחַא ּוכְליַו
 :לארשי יִנְקִ

 ,םריבַא ןּוא ןתד ּוצ

 ןעגנַאגעג ןַענעז םִע ןּוא
 םהיא ךָאנ

 .לָארשי ןוֿפ עטסֶעטלִע יד

 טדָערֶעג מָאה רֶע ןוא .וכ

 עדניימַעג רעד ּוצ
 : יוזא

 אנ ּורּוס

 ילהא לַעַמ
 בָא ךייַא טרהעק
 ןעטלעצ יד ןופ

 .ןעשינעֿפעשַעּב ַעלַא ןוֿפ (
 .ּבָא טָערמ ,ךייַא

 טּביֹוהרֶע (*
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 ןעשנעמ (+ עטבעלש עיר ןופ עֶשְרֶה םיִׁשָנֲאַה םיעשרה םישנאה
 הָלֵאָה

 וצ טינ ךייא טרהיר ןוא "7 7 וענת לאו

 טרָעהְעִג סָאװ ,סַעלא ןָא םהל רשא לכּב
 ,ייז ּוצ 5 יי

 טינ טלָאז רהיא םּוא ופסת ןפ
 ןֶערֶעװ טַעטכינרַעֿפ

 .דניז ַערֶעייז עלא ךיר | :םתאטח לכ

 ולֲעַּיַו זמ

 חרק ןבשמ לעמ

 םֶריִבֲאַו ןתד
₪ 

 ךיז ןַעּבָאה יוז ןוא .מ
 טרֶעטייווװרֶע

 ,חרק ןוֿפ גנוניואוו רֶעד ןוֿפ

 ,םריבַא ןּוא ןתד

 ,םּורַא ןּוא םּורַא ןוֿפ ביבסמ
 וונ

 ןֶענַעז םריבא ןוא ןתד רֶעֹּבֶא ואצי םֶריִבַאַו ןתדו
 ,ןַעגנַאגעגסיֹורַא יד .

 גנַאגנייַא םייּב ךיז גידנעלעמש חת5 םיבצנ
 .ןעמלָעצ ערֶעייז ןופ םֶהֵלֲהֶא

 ןוא ןֶעיֹורֿפ ַערֶעייֵז טימ םֶהיֵנְּו םֶהיֵׁשְנּו
 ןהיז ַערֶעייז

 .רָעדניק ַערֶעייז ןּוא :םפטו

 :טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .חכ השמ רמאיו .חכ

 רהיֵא טֶעװ סעזיד ךרּוד ןועדת תאזב

 ,("ןענעקרעד ו
 טקישעג ךימ טָאה טָאנ וא = ינחלש הָוהְי יִּכ

 ןָאהמ ּוצ תושעל
 יל :

 ,ןעטאהמ עלא עיד םיִׁשֲעַּמַה לב תֶא
 הָלֶאָה

 :יִּבְלמ אל יב

 לָּ תֹומְּכ םִא .טכ

 םדאה
4 +2 

 ןיימ ןוֿפ טינ (זיִא סָאד) זַא
 :ןַעצרַאה

 ןעשנעמ עלא יװ ּביֹוא ,טב
 ןֶעּברַאמש

 הֶּכֲא ּותְמִי ,עזיר ןעּברַאטש ןָעלְעו

 עלא ןוֿפ (* להֲעֿפֲעּב סָאד ןּוא םדאה ל תַּדְקִּפּו
 ןעשנעמ

 ןערֶעװ טלהָעֿפֲעּב טָעװ סי דק
 -- ,יז ףיוא

 .טקישעג ךימ טָאג טינ טָאה } : ינחלש הָוהְי אל

 ,וָאָאל םָאר ( .עגידגיז (
 .לַאוקיש

 .ןעסיװ (

 .ומ ,חרק ,רבדמנ .דימלתהו הרומה תרות

 (עיינ) א ּביֹוא רֶעּבָא .ל
 גנוֿפַאשַעּב

 ,ןַעֿפַאשַעּב טָאג טָעװ

 הֵאיִרּב םִאְו ל

 חה אר
 ָמְֲאָה הָתְצְּו
 ָהיָפ תא
 םֶתֹא הָזְלִבּ

 הל רֶׁשֲא לכ ֶאו

 ןַענַעֿפַע טעו דע יד ןּוא

 ליֹומ רהיֵא

 ייז ןעגנילשרעֿפ טָעוװ יז ןּוא

 טרֲעהֲעג סָאװ ,םָעלַא וא
 יי וצ

 ןהעגּבָארַא ןעלֶעװ יז ןוא חלאש םייח ודרוו
 = ,בּורג יא עגירעּבעל עוזי .- -
 ,ןָעסיוו רהיִא טָעוו םתעדיו

 ןעּבָאה רֶענעמ זיר ב וצָאָנ יִּכ
 (+טנערָאצרָעד הלאה

 7 ' +הָוהְי תא

 יהיו .אל
 בר ֹותֹלַנְ
 םיִרָבְּדַה לכ תא

 הּלֶאָה ===
 המאה עב
 יא
 זֶה בל
 ָהיִפ תֶא
 םתא עלְבִתַו

 תב תֶאו
 ֶדָאָה לָּכ תא
 חַרְקָל רֶשא
 : שּוכרה לכ תֵאְ

 םה ּודריו .גל

 םהל רֶׁשֲא לֵב
 הלא םייח

 םֶהיֵלֲע סב

 .טָאג

 ןֶעווֲעג זיא .אל

 טגירנֶעעג רּונ טָאה רַע יוו
 ןֶעדַער |

 ,רֶעטרָעװ ַעלַא עיד |

 ,ררָע יד ןעטלָאּפשַעג ךיז טָאה

 .ייז רֶעמנּוא ויִא ַעכלָעוו

 טָאה דרָע יד ןּוא ,בל
 טנַעֿפעעג

 ליומ רהיֵא

 ייז ןֶעגנולשרֲעֿפ טָאה יז ןוא

 רעיה ערֶעיז ןּוא

 ,(?ןעשנעמ עלא ןּוא

 ן'חרק ּוצ ןָערֲעהַעג עכלָעװ

 .ןֶעגַעמרַעֿפ סָאר רָאנ ןּוא

 ?ּבָארַא ןַענֶעז ייז ןּוא .גל
 יז ,ןעגנַאגַעג

 ןערֶעהַעג סָאװ ,ָעְלַא ןּוא
 ,ייז ּוצ

 ,ּבּורג ןיא ְעגירֲעּבַעל

 יז טָאה ררָע יד ןּוא |
 ,טקֲערֶעּב | ץראה
 ןדי +

 .טכענק יד ( .טעטכַארַעֿפ (!



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןערָאלרַעֿפ ןַענעז ייז ןּוא ודבאיו
 ןערָאװעג 0
 .גנולמַאזרָעֿפ רעד ןעשיווצןופ | = :לחפה ךותמ

 לֵאָרְׂשִי לָכְו .דל

 םֶהיֵתביִבְס רֶׁשֲא

 ,לארשי ץנַאג ןּוא .דל

 ,ייז םּורַא סָאװ

 רֶעייֵז ןוֿפ ןעֿפָאלּוצ ןַענעז םֶלְל וס
 ,יירשֲעג

 ;טגָאזעג ןַעּבָאה ייז םורָאװ ּורְמַא יִּכ

 מינ דע יד זנוא לָאז :ץֶראָה ונעלבת ןפ

 הָאְצִי שָאְו .הל

 הָוחי תאמ
 לכאתו

 םִׁשַמֲחַה תֶא
 שיא םיתאמו

 טכַארּבענ ןַעּבָאה ַעכלֶעװ ; :תֶרטקַה יבירקמ
 .קרעווביור סָאד

 ןָעְנַאגְעג
 - מָאג ןוֿפ

 טרהעצרֶעֿפ טָאה סֶע ןּוא

 ןוא טרעדנּוה ייווצ יד
 ,ןאמ גיצֿפוֿפ

 זי

 טדערמ טָאה טָאנ ןוא .א הָוהְי רַּבַדִיַו .א
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :ֹוזַא ;רמאֹּל

 ,רזעלא ּוצ גָאז .ב רזעלא לא רמא .ב

 רָעד ,ןרהא ןופ ןהז רעה | ןהכה ןרחא ןֵּב
 ,רעטסעירפ

 ('ןעביוהפיוא לָאז רע סָאד תתחמה תא םֶריֵו

 ןענַאֿפשַא יד
 ,דנַארּב םעד ןָעשיווצ ןופ הפרשה ןיבמ

 שָאָה תֶאְ
 הֶאְלַה הָרָז
 שק יִּכ

 רַעײֿפ סָאד ןּוא

 ,טייוו קָעװַא ףרַאװ

 גילייה ןַעְנָעז יוז םורָאװ
 | ג תותחמ תֶא ג ,ןָעְרֶאוועג |

 הָלִאָה םיִאָּטַחַה
 ֶתֹׂשפַנ

 ןַענַאֿפשַא יד

 ךיז ןַעּבָאה סָאװ ,ַעזיד ןּוֿפ
 טנידניזרַעֿפ

 ;(?ןַעלעַעז ערָעייז טימ

 טגיד:יזרעֿפ ןַעּבָאה סָאװ (* .ןַעמהָענקֲעװַא (1

 .ןַעּבַעל רֶעייז

| 
| 

 - ! ןעגנילשרָעֿפ
 = ?סיֹורַא זיִא רַעיײֿפ א ןּוא .הל

 69 .זי ,ומ ,חרק ,רבדמב

 ןַעבַאמ ייז (ןוֿפ) לָאז ןֶעמ ןּוא םתא ּושעו

 םיִחַּפ יִעְקִר

 ַחּבְִּמַל יּוּפִצ

 םֶביִרְקִה יִּכ

 הָוהְייִנְֵל
 ושדקיו
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 תֹואְל ּויְהיו

 ;לארשי יֵנֹבִל

 ,(1 ןַעמַאלּפכֲעלּב

 ;רַאטלַא םּוצ קָעדּוצ א רַאֿפ

 יז ןַעּבָאה ייז םּורָאװ
 טכַארּבַעג

 ,טָאנ רַאֿפ

 גילייה ןַענעז ייז ןּוא
 ; ןַערָאװֲעג

 םּוצ ןייז ןַעלָאז יז ןּוא
 (-ןעבייצ

 .לָארשי רעדניק יד ראפ

 ,רָעמסעירּפרער ,רזעלא ןּוא .ד רַזֲעְלֶא חקיו .ד
 ןֶעמּונֲעג טָאה ןהכה

 ,ןענַאֿפשַא ענרעּפוק יד תֶׁשֹנ 3 תֶא
= 

 עטנערּברַעֿפ יד ַעכלַעוו | ּובירקה רשא
 ,טכַארּבעג ןֶעּבָאה | םיפרשה |

 םַאלּפ יז טָאה ןַעמ ןּוא 0 םועקריו
 ,(* ןֶענָאלשעגסיֹוא ; הע
 א םּוצ קָעדּוצ א רַאֿפ ;חֵּבְוִּמַל יופצ

 גנּוקנעדנָא'נַא .ח ֹורַּכְז .ה

 ,לָארשי רערניק יד ראפ לארשי יִנבְל

 ןהָעגּוצ םינ לָאז סַע כא אל ׁשֲא ן עמ :
 ברקו =

 ,ןַאמ רעדמעפ א | רז שיא

 ןוֿפ יג ויִא כו עַרְזמ אל רֶׁשֲא
 ,רָעדניק ס'ןרהַא אּוה ןרהא

 קרעווכיור ןרֶעכיֹור ּוצ תרטק ריטקהל

 ,טָאג רָאֿפ החי יָנֹפְל

 היהי אלו

 ותדעכו חרקכ | ₪

 ןערֶעװ םינ לָאז רֶע ןוא

 ,ערניימעג ןייז יוו ןּוא חרק יוו

 .ןַעכֲעלּב ענעגיֹוצעגסיֹוא ,ַענֶעגָאלשעגסיוא (

 .ןֶעגיֹוצֲעגסיֹוא



 .דימלתהו הרומה תרות 0

 טרֶערָעג טָאה טָאג יװ יֹוזַא הוהי רֵּבִּד רֶׁשֹאַּכ

 .םהיֵא ּוצ 'השמ ךרוד ול השמ דיב

 טעְרּומְעג טָאה סֶע ןּוא ו ונליו .ו

 ד ןּופ עדניימעג עצנַאג יד נב תדע לָּ
 לארשי רֲעדניק לֵארׂשִי

 ןעגרָאמ ףיוא | תרחממ

 ןרהא ןעגְע ןוא ן'השמ ןעגעג ןרהא לעו השמלע

 :גידנַעגָאז רַמאְל

 טעטיֹוטֲעג טָאה רהיא םתמה םתא

 .קלָאֿפ םָעמָ  !הֹוהְי םע תא

 ,ןָעוועג זיא סֶע ןּוא ו יהיו כ

 ךיז טָאה ַעדניימַעג יד ןָעוו הדעה 5) קהב
 טלַעמַאזרעֿפ צלל 7

 טָעדנָעוועג ךיז ןָעְּבָאה ייז ןּוא ונפיו

 ,טלעצסטֿפיטש םוצ = דעומ לחא לא

 ,טקערעב סֶע הצצ אד ענג טָאה ןעקלָאװ יד ,הָעז ןיא ןנעה והסכ הנהו

 טייקכילרעה סֶעטָאג ןוא :הוהי דֹובּכ אריו
 .ןעזיוועּב ךיז טָאה א א 3

 ֿף

 ןַענֶעז ןרהַא ןּוא השמ ןּוא .ח) , השמ אביו .ח
 (:ןַעגנַאגָעגּוצ | ןרהאו

 .טלעצסטֿפיטש םּוצ ;דָעֹומ לֶהֹא ינפ לא

 .יעיבר

 טדערעג טָאה טָאג ןּוא ₪ הָוהי רֵּבַדיַו .ט
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 :ֹזַא 7 7 :רמאֶל

 ךייַא (?טרֶעמייוורע .י ומרה .

 ,עדניימעג רעזיד ןעשיווצ ןופ תאזח הדעה ךותמ

 ןעטכינרעֿפ יז לָעוו ךיא ןּוא םתא .הלבאו

 .טּונימ ןייָא ןיִא ענר

 ףיֹוא ןעלַאֿפעג ןָעְנָע יז ןּוא ! םֶהיֵנְּפ לַע ולפיו
 טכיִזָעגנָא רֶעייז

 .טּביֹוהרַע ( .ןעמוקענ 06

| 

 .זי ,חרק ,רבדמב

 השמ רמאיו .אי

 ןרַהַא לֶא
 הָּתְחַּמַה תא חק

 א ָהילָע תו
 בְומַה לַעְמ

 תר
 הָרְהִמ לו
 הָרָעָה לֶא
 הל ר

 ֶצֶּקַה אָָי
 הָוהי יִנפְּלִמ

 ; ףננה לחה | לב
 ננה לחה . ןרחא ןֶעגעג ןוא ץהשמ ןעגָעג ןרחא לעו השמ לע

 ןרֲהַא חקיו בי
 הָשמ רד רָשָאּ

 ֶחַּקַַּדֹּתלֶאץִרִיו
 הֶגֵּנַה לחה הֵּנִהְ
 עב
 .תֶהֶֶּקַה תֶא ןתִיו
 :םָעָה לַע רַב
 רמעיו /

 םיִתָּמַ ןיִּב
 םייחה ןיבּו
 :הֵּפּנַּנַה רֵצֲעַּתַו
 יהיו .די
 הָפְגַמַּב םיִתּמַה
 ףלא רֵׂשֲע הָעַּבְרַא

 תֹואָמ עבשו

 םיתמה דַבְלִמ

 : חרק רֵבְּד ל

 טנָאזָעג טָאה השמ ןּוא אי

 ; ןרהַא ּוצ

 ןַאֿפשַא יד םהָענ

 .רֶעיײֿפ רהיא ףיֹוא געל ןּוא

 ,רַאמלַא םָעד ףיוא ןוֿפ

 ,קרַעווכיור (ףיורעד) געל ןּוא

 לָענש סַע גניירּב ןוא

 עדניימַעג רעד ּוצ

 ;ייז רַאֿפ ּביגרַעֿפ ןּוא

 זיִא ןרָאצ רעד םּורָאװ
 ןעגנַאנֲעגסיֹורַא

 ,טָאג רָאֿפ ןופ

 ךיז טָאה ענַאלּפ יד
 .ןעגנַאֿפַעגנָא

 ,ןַעמּונֲעג טָאה ןרהַא ןּוא .בי

 ,טרֲערֶעג טָאה השמ יוו

 םּוצ ןַעֿפָאלעג זיִא רֶע ןּוא
 ,גנולמַאזרָעֿפ רעד ןופ ןעטימ
 . טָאה עגַאלּפ יד ,הָעְז ןּוא

 עגנַאֿפֲעגנָא ךיז
 א | ;קלָאֿפ םיִא

 (ףיֹורֲעד) טנַעלֶעג טָאה רע ןּוא
 ,קרָעװכיֹור סָאד

 רַאֿפ ןַעּבעגרַעֿפ טָאה רע ןּוא
 .קלָאֿפ סָאר

 טלעמשעג ךיז טָאה רֶע ןּוא .גי

 ָעמיֹומ יד ןעשיווצ

 ,ענירֶעּבעל יד ןעשיווצ ןּוא

 .ךיז טָאה עגַאלּפ יד ןוא
 .ןַעטלַאהעגּבָא

 וועג ןֶענֶעז סע ןּוא .די

 רָעד ןוֿפ ענֲעּברָאטשַעג יד
 :עגַאלּפ | \
 | דנֲעזיֹוט ןהָעצְרֶעּפ

 ,טרָערנּוה ןֶעּבעיז ןּוא

 ענֶעּברָאטשעג יד רֶעסיֹוא

 .חרק ןוֿפ ךַאז רעד ּבעילּוצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ךיז טָאה ןרהַא ןּוא יט | ןרהא בֵׁשֵּיַו .ומ
 - טרהֲעקַעגקירוצ ׂ

 ץהשמ ּוצ השמ לא

 .סֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םּוצ דָעֹומ לֶהֹאֹחַתּפלֶא
 טלֲעצ

 ךיז טָאה עגאלפ יד ןוא ;הָרֵצֲעַנ הפנה
 .ןָעמלַאהָעְנבָא = ד

 .ישימח

 טדָערֲעג טָאה טָאג ןּוא וט) | החי רָּבְדָיו .וט
 ן'השמ ּוצ השמ לא |

 :יזא = | ;רמאל

 דער וי רֵּבְּד .זי

 ,לֶארשי רָעְרניִק יד וצ  לֵאָרׂשי יֵנְּ לא

 ייז ןוֿפ םהָענ ןוא םָתִאְמ חקו

 סנעקעטש עגיצנייַא ּוצ הטמ הטמ

 ,זיוה:רָעַטָא5פ ַא ןופ בא תיֵבְל

 םֶהֶאִׂשְנ לָּכ תֶאֵמ
 םָתֹבֲא תיבל
 תוטמ רשע םינש

 ומש תא שיא

 :והטמ לע בֹּתַכְּת

 ןָחַא םֵׁש תֶאְו .חי

 ןטמשריפ ַערֶעייז עלא ןופ

 ןופ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ןרֶעמלֶע ַערעייז

 ;ןַעקעמש ףלעוװצ

 ןרֶעדֶעי ןופ

 ףיֹוא ןעביירשפיוא וטסלָאז
 .ןעקעטש ןייז

 ןעמָאנ ס'ןרהַא ןּוא חי

 ןעמָאנ םָעד

 ,ןעקעמש ם'יול ב 6 ףיוא ןַעּבײרשֿפוא ּוטסלָאז יול הממ לע בתכת

 זיא ןעקעטש ןייֵא ןָע  דֶחֶא השטמ יִּכ
 רֶעייז ןופ רעטפיוה םָעד רַאֿפ ;םתובא תיבשארל

 .זיוה;רָעטָאֿפ טו =
 ייז טסלָאז ּוד ןּוא .טי םתחנהו .טי

 ןֶענַעלקַעװַא ₪
 דָעֹומ לֶהָאַּב

 תּודֲעָה יִנָפל
 | םֶכָל דָעּוא רֶׁשֲא

 טלָעצסטֿפימש ןיא

 ,םינגייצ סָאד רָאֿפ

 .ךייַא ּוצ ךימ זייווֲעּב ךיא ואוו
 :המש

 +וצ

 :ןייז יֹוזַא םָעוו כ היהו .כ
 : ד:

 ,ןַאמ רעד שיאה

 א

 .וי ,חרק ,רבדמב

 וב רַחְבֶא רֶׁשֲא

 חְרפִי ּוהֵּטַמ

 יֵלֲעמ יִתֹּבְׁשַהַ
 תונלת תֶא

 לארי נב
 םנילמ םה רֶשֲא

 :םֶכֵלֲע

 השמ רֵּבַדְיַו .אכ

 לארשי נב לא
 וילא ונתיו

 היי לב
 דָחֶא איְִנְל המ
 דָא אש ָטַ
 םתֹבֲא תיבל

 תוטמ רֵשֲע םינְׁש

 הַא המ
 :םֵתֹוּטִמ ךותב
 השמ חניו .בכ

 תטמה תא
 הָוהי יִנָפ
 :תֶדָעָח לֶחֹאְּב

 תרחממ יִהיו .גכ |
 לצוד *

 השמ אביו

 תּודעַה לֶהֹא לֶא

 הָּנְִו

 ןרַחַא הָטִמ חַרּפ
 יל תיֵבָל
 חַרַפ אָצִיִו

 ץייצ צו
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 ;םיֹוא לָעװ ךיִא ןַעכלַעו
 ,ןעלהָעוו

 ,ןעהילּב טָעװ ןֶעקעטש
443 "35 

 ןייז

 ןעליטשנייַא לָעװ ךיא ןּוא
 רימ םּורַא ןוֿפ

 ןענערומ סָאד

 ,לָארשי רָעדניק יד ןופ

 ןערּומ ייז סָאװ

 .ךייא ןֶענַעג

 טרֶערָעג טָאה השמ ןּוא .אכ

 ,לַארשי רָעדניק יד ּוצ

 ןעּבעגעג םהיא ןַעּבָאה סֶע ןּוא

 ןעטשריפ ערֶעייז עלא

 טשריפ ןייָא רַאֿפ ןַעקעטש א

 טשריפ ןייָא רַאֿפ ןַעקֶעטש א

 ןוֿפ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ןרֶעמלֶע ערֶעייז

 ,ןעקעמש ףלָעװצ

 ןעקעמש ס'ןרהַא ןּוא
 (ןְעוועג זיא)

 .ןעקעטש ערֶעייז ןעשיווצ

 .קָעװַא טָאה השמ ןּוא ,בכ
 טגֶעלַעג

 | סנָעְקְעטש יד

 טָאנ רָאֿפ

 .טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ףיֹוא ןָעוועג זיא סֶע ןוא .גב
 ןעגרָאמ

 ןעמּוקַעגנײרַא זיִא השמ ןּוא

 ,טלעצסטֿפיטש ןיִא

 ,הָעְז ןוא

 ס'ןרהַא טהילּבָעג טָאה םִע
 ,זיוה ס'יול ןוֿפ ןעקֶעטש | \

 טכַארּבעגסױֹורַא טָאה רֶע
 ,גנוהילב א

 טהילּבעגסיוא טָאה סֶע ןּוא
 ,םּולּב א
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 :םידקש למניו

 השמ אצלו .דכ |

 תטמה לָּכ תא

 | הָוִייִנְפּלִמ
 לאישי רק יד רוני לא יכל
 ואריו

 ּוְִ
 :והטמ שיא

 טכַאמָעג גיטייצ טָאה רֶע ןּוא
 .ןעלדנַאמ

 ?סיֹורַא טָאה השמ ןּוא ,דכ
 ןעגָארטַעג

 /' " סנעקעטש ץלַא

 טָאג רָאֿפ ןוֿפ

 ,ןהָעוֲעג (סֶע) ןַעּבָאה ייז ןּוא

 ןעמּונעג ןַעּבָאה יז ןּוא

 .ןַעקעטש ןייז רַערֲעדֶעי

 .יש ש

 טנָאזעג טָאה טָאנ ןוא .הכ| 17 רמאיו .הכ
 :ץהשמ ּוצ חשמ לא

 קירּוצ קָעװַא געל | = | בֵׁשֲה

 ןרהא הֵּמַמ תא
 תודעה יִנפְ

 ןעקעטש ס'ןרהַא

 סינגייצ סָאד רָאֿפ

 9 ,גנורהַאװרָעֿפ םלַא תרמשמל

 :רָעדיוו יד רַאֿפ ןָעכיצ םצ ירמ ינבל תואל
 ,ינגימסנעפש ₪ ריי |

 ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא | לכת
 ץדנע'נַא =
 ,רימ ןֶעגֶעג ןערומ ערֶעייז ּוצ ילֲעַמ םתנולת

 :ותמי אלו

 הֶׁשֹמ ׂשַעּיו .וכ
 ף

 ןעלהָאֿפַעּב םחיא טָאה טָאגיװ ר הָוהְי ה מ רָשָאּב

 .ןֶעּברַאמש טינ ןָעלָאז ייז ןּוא

 סֶע טָאה השמ ןּוא .ונ
 ; ןָאהטַעג

 ותא |
 .ןָאהמַענ רֶע טָאה יֹוזַא ,הֵׂשָע ןכ

4 
 לָאישי רָעדניק יד ןּוא מ ורמאו .זכ

 טנָאזְעג ןַעּבָאה לֵאְרְׂשִי ינּב

 ן'השמ ּוצ הָׁשֹמ לֵא

 ;יֹוזַא רמאל

 ,ךָאד (:ןעהעגרַעֿפ רימ ונעוג ןה

 ,םּוא ןעמוק רימ ונדבא

 .ןֶערָאװֶעג מעמבינרָטּפ , ןֶעגנַאגרַעֿפ ןַענַעז רימ (1

 .חי ,וי ,חרק ,רברמב

 .םּוא רימ ןַעמוק עלא | :ונדבא ול

 וצרונ טהָעֹנ סָאװ ,רָעדָעי .חכ רָב חכ
 ,ןכשמ םָעמָאנ ּוצ טנהַאנ !|הוהי י ןֵּכְׁשִמ לא

 ;טּברַאמש וי תּומִי

 ןיא רָאג ןעד רימ ןעלָאז ןַעֹונְל נְמַּת סאה
 ? (+ ןהָעגרֲעֿפ ןעצנַאג

 ,חי <

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .א .הָוהְי רמאיו .א
 : ןרהַא ּוצ ןר הַא לא

 ןהיז .ץנייד ןוא ּוד ריב התא

 זױה:סרָעטָאֿפ ןייד ןּוא ךתא ךיבא תיבו
 ,ריד טימ זו רקצ הכס
 ("ןעגָארמ טָעוװ רהיא ואשת

 סָאד ןָעְגָעג גנודלושרָעּפ יד שדקמה ןוע תא
 ,םוהטגילייה אגוד וע כרצ
 ,ריד טימ ןהיז ץנייד ןוא ודןוא ךתא ךינבו התאו

 ואשת
 רַעייֵא ןָעְגָעְג גנורלּושרַעּפ יד :םֶכְתַנְהַּכ ןיֵע תא

 .םּוהמרָעמסעירּפ
 ,רָעדירּב ענייר ךיוא ןּוא .ג ָךיִחַא תֶא םנו .נ

 ,ול םאטש ןֿפ יט הממ
 ףיִבָא טֶבָׁש
 ףתא ברקה

 ןעגָארט טעו רהיא

 ,םַאמש סרָעטָאֿפ ןייד

 (ןכשמ םּוצ) טנהָאנ ךַאמ
 ,ריד טימ

 = ((ןעסעילשנָא ךיז ןעלָאזייז ןּוא ְךיִלָע ווליו

 ריד ּוצ ה ד
 ;ןָענעידָעּב ךיד ןעלָאז ייז ןּוא ףותרשיו

 ךָחֶא נבו הָתַאְ
 !תֶרֵעָה לֶהֹא יִנְפִל

 טימ ןהיז ענייד ןוא ּוד רֶעּבֶא
 (ןַעּביילּב טלָאז רהיא) ריד

 םָעֹד ןוֿפ טלעצ םָעד רָאֿפ
 .םינגייצ

 ןֶעלָאז (םיִוָק יד) יז ןוא ג ורמשו .ג
 6 עליֿפרַע ב

 (* טסנעיד:סגנוטיה ןייד ףךתרמשמ

 ל ןַעּבהַאמש טגידנָעָעג ןעד רימ ןַעּבָאה :רַערַא (1
 דניז יד רַאֿפ ךילטרָאווטנַארְעּפ םייז רהיא .ה .ד (
 םָעד ןּוא םוהשנילייה סָאד ןֶעגֲעג ןָעדּוי יד ןוֿפ
 .ןעמיה (* .ןַעטֿפֶעהֶעּב 66 .טסנעיד ןענילייה
 ..טבילֿפּפ ,גנוטיה ,נונדרָאד )5
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 תֶרָמְשִמּו

 ,טלעצ לֶהֶאָה לֵּכ

 ןעכַאז ענילייח יד וצ רָעְבא שדקה ילּכ לא א

 המה לֶאְו
 וברק אל

 טינ .ןעלָא יז טימַאד | חה םג ותמי אלו
 .ךיוא רהיא ןוא ןָעְבראטש | ;םחא םָּ

 היל וָָנְו .ד

 ורמשו

 תֶרַמְשמ תֶא
 דעומ לֶהֹא

 לָהֶאָה תַרבָע לכ

 טסנעיד:םגנוטיה םָעד ןּוא

 ןעצנַאג םָעד ןופ

 רַאמלַא םוצ ןּוא

 ,טנהָאנ ןהָענקוצ םינ יז ןַעלָאז

 ךיז ןַעלָאז יז ןּוא ד
 ריד ּוצ ןֶעסעילשִנַא

 ןעליֿפרַע ןעלָאז ייז ןּוא

 טסנעיד;סגנּומיה םָעד

 טלַעצסטֿפימש םָעד ןוֿפ

 טסנעיד ןעצנאג םָעד ייב
 ,טלעצסטֿפימש םָעד ןוֿפ

 רַערמָערֿפ ַא רעב רזו

 מינ ךייא ּוצ ךיז לָאז : םכילא ברקי אל
 .ןרעמנהַענרע צח רה
 ןָעליִּפרְע טלָאז רהיא ןוא .ה םתרמשו

 טסנעיד:סגנומיה םָעד תרמשמ תֶא

 םּוהטגילייה םָעד ןופ שרקה

 טסנעידיסגנוטיה םָעד ןּוא תרמשמ תאו

 ,רַאמלַא םָעד ןוֿפ ֵּבְִּמַה

 ףצק דוע החי אלו

 לֵאָרְשִי יִנְּב לַע
 יּתְחַקְל הַּנִה יִנֲאַו ו

 םיִוְלֲה םֶכיֵחֲא תֶא

 ֵאָרְׂשִייֵנְּבְךֹּתִמ
 ָנָּתִמ םֶכָל
 היל יָת

 ןייז טינ רהֲעמ טָעוו סֶע ןּוא

 ,לַארשי רעדניק יד ףיוא ןרָאצ ןייק

 ּבָאה ךיא ,הָעז ,ךיִא ןּוא -ו
 ןעמונעג

 ,םיול יד ,רָעדירּב ַערֶעייֵא

 רעדניק יד ןעשיװצ ןופ
 ,לָארשי

 קנֲעשַעג םלַא ךייַא

 רַאֿפ ןַעּבַענַעגּבָא ייז ןֶענַעַז
 ,טָאג יי 0
 טסנעיד םָעד ןענעיד וצ תרבע תא רבעל

 .טלעצטמֿפיטש ןופ ;דָעֹומ לחא

6 

 .חי ,חרק ,רבדמב

 נו האו
 תא
 ורָמשּת

 םֶכְתַּנְִּ תֶא

 חּבְוִּמה רבְּד ל

 תֶכֹרּפַל יֵּבְמִלו

 םֶכְתַּנִהַּכ תֶא א

 ברה רָזהְו
 , :תַמּו

 לא הָוהְי רַּבַריַו .ח

 הַא
 ךְל יתתנ הֵּנִה יִנאַו

 תֶרֶמְׁשִמ תֶא
 יתמורת

 ישְדְ לָבְ
 לאב
 םיתתנ ל

 החשמל

 נבל

 :םֶלּע קָחָ
 הל יהי הֶז ₪
 םישָדַהַה של

 ֵּבְרִק לָּכ

 םֶתָחנִמ לְָל
 םתאטח לֵב

 .ןעטיה (}

 דא הגפ

 ןהיז ענייד ןּוא ּוד ןּוא ה

 ריד טימ

 ('ןעמכַאּבָאֲעּב טלָאז רהיא

 םּוחטרעמסעירּפ רֶעייַא

 םעד ןּוֿפ ךַאז רֶעדֲעי ייב
 רַאמלַא

 גינייוװֲעניִא זיא סֶע סָאװ ןּוא
 ,גנַאהרָאֿפ םָעד ןופ

 ;ןַענעיד טלָאז רהיֵא ןּוא

 קנעשצע טסנעיד:קנעשעג א םלַא

 -ָעייֵא ּבָא ךייא ךיִא ביג
 ,םוהטרעטסעירפ

 ,רַעדמַערֿפ רֶעד .רַעְבָא
 ,טגהָאנ וצ טהָעג רעמלעװ |
 .ןַערֶעװ טיֹומעג לָאז

 טרֶערָעג טָאה טָאג ןּוא .ת|
 : ןרחא ּוצ

 ריד ּבָאה ךיא ,הָעז ,ךיִא ןוא

 ןֶעּבעגעגּבָא
 גנוטיה יד

 ,רַעֿפּפָאבַעה עניימ ץ

 ןרָעמיהטגילייה עלא

 1 ;לָארשי רעדניק יד

 יז ךיא ּבָאה ריד ראפ
 ןֶעּבֲעגעגבַא

 לײטסגנוּבלַאז םלַא

 רעדניק ענייד רַאֿפ ןוא

 .ץֵעזֲעג םָעגיּבייֵא סלַא

 ןערֶעהעג טָעוװ סעזיד .ט
 ריד ּוצ

 ,עגילייהצנַאג יד ןוֿפ
 םעד ןּוֿפ (טּביילּב סָאװ)

 ;רעײֿפ
 רֶערָעייז רָעֿפּפָא סָעדֲעי

 רַעֿפּפָאזיּפש ַערֶעייז עלא ןוֿפ

 ַערֶעייז ַעלַא ןוֿפ ןּוא
 רַעֿפּפָאדניז
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 םָמָשָא לָבְלּ
 יִל ובישי רשא

 ָךל םישָדַק שרק

 ַץְרֶעייֵז עלא ןופ ןוא
 ,רַעֿפּפָארלוש

 ,רימ ןַעגניירּב ןְעלעוו ייז סָאװ

 לייט רעגילײהצנַאג םלַא
 אוה ריד ּוצ םָע טרָעהַעג

 .ןהיז ענייד ּוצ ןוא ָךינְבְלּ ְי : + יה '

 עגילײהצנַאג סלא .י םישדפה שדקב .י

 ,ןָעסָע סֶע ּוטסלָאז ונלכאת
 סֶע לָאז ןָאזרעּפסנַאמ רֶעדֲעַי

 ןַעסֶע

 .ריד רַאֿפ ןייז סָאד לָאז גילייה

 ותא לֵכאֹי רֵכְז לָּ

 ָל הֶיְהַי ׁשֶלק
 ְךּל הֶזְו .אי

 םֶנַתַמ תמורת

 תפונּת לֵכְל

 לְָרְָי
 םיִּתַתְנ ָהָ
 הנכלל
 = א
 לע קְָ
 ָךתיִבְּב רוהט לָּכ

 = ותא לכאי

 רהצי בֶלֶח לכ .בי

 < לת לָכ

 ריד ּוצ טרֶעהֲעג סָאד ןּוא .אי

 רעֿפּפָא:ּבעה קנָעשָעג םלַא
 ייז ןוֿפ |
 רָעֿפּפָא;סגנּונֲעווֲעּב עלא ןוֿפ

 ;לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ןֶעּבֶעגֲעגּבָא ייז ךיא ּבָאה ריר
 נייד ןּוא ןהיז ענייד ןוא

 רעטכָעמ
 ריד םימ

 ;ץֵעזַעג םִעגיּבייֵא םלַא

 ,רֶעדֶעי

 :ןַעסֶע סֶע לָאז

 ןיִא ןייר זיִא םָאװ
 ,ויֹוה ןייד

 עטסעב סָאר םָעלַא .בי
 לייָא ןוֿפ

 עטסֶעּב סָאר םָעלַא

 ,ןרָאק ןוא ןייוו 8 ןגדו שורית

 עגנילטשרע רֶעייז סתישאר

 = ןעלַעװ יז סָאװ הָוהיִל ּונתי רֶׁשֲא
 ₪ ג נָא ייז ךיִא ּבָאה ריד :םיתתנ בל

 ירו .

 םָצרַאְּ רָשָא לָּכ
 היל איב רֶשָא
 הי ףָל

 עניטייצטשרע יד .גי

 ןיא זיא סָאװ ,םָעלַא ןופ
 ,רנָאל רֶעייֵז

 ןעגניירּב ןָעלָעװ יז סָאװ
 ,טָאג רַאֿפ

 ,ןַערֶעהַעג ריר לָאז

 שרקה לֵקְׁשִּב !

 רַעד) רֶע זיִא הרג גיצנַאווצ :אוה הרג םיִרָשע ,

 :טשרַע םָעֹד רעב י רוש רוכב ָךַא .וי

 .חי ,חרק ,רבדמב

 ןיא ןייר זיִא סָאװ ,רָעדָעי ָךְתיִבְּב רוחט לֵּכ
 ,זיֹוה ןייר :חו ה
 .ןעסֶע סע לָאז ּונְלְכאֹי
 ײּב עטנַאּברעֿפ םָעלַא .רי םֶרֶח לַּכ .די

 לָארשִי לֵאָרְׂשִיְּ
 .ןערעהַעג ריד לָאז :היהי 2

 טנעֿפע סָאװ ,רג ַערֶעי .וט םֶחַר רַטּפ ל

 , ביילרעטּומ םעד
 ,שיילפ ןְערֶעי ןוֿפ רַב 5
 ןעגניירב ןַעלֶעװ ייז סָאװ הָוחיל ובירקי רֶׁשֲא

 ,היפ ןופ ןּוא ןעשנַעמ ןוֿפ הָמֲהַּבַבּו ם ₪- ,טָאג רַאֿפ

 ףל הָיְִי
 הּדַּפִת דפ ךַא
 םדאה רֹוכְּב תא

 } ןערֶעהַעג ריד לָאז

 ןעזעלסיֹוא טסלָאז ּוד רּונ

 םָענֶערָאּבעגטשרע םָעד
 ןעשנעמ ןוֿפ

 םענֲערָאּבַעגטשרֶע םָעֹד ןּוא רוכב תֶאְו

 היפ םָעניירנוא םָעד ןופ הֶאֵמַּטַה הָמֵהְּבַ

 .ןֶעוָעלסיֹוא ּוטסלָאז :הדפת

 (' עמזעלענסיוא ענייז ןוא .וט ויודפו ומ

 הָדְפִת שד ןֶּבִמ
 ךְּכְֶעַּב

 תֶׁשְמֲח ףסַּכ
 םיִלָקְׁש

 טלַא טַאנָאמ ַא ןופ וטסלָאז
 ןֶעזַעלסיֹוא

 ,ךָאנ גנּוצטַאשּבָא ןייד ךָאנ

 רעּבליז םילקש ףניֿפ (טימ)

 ,לקש ןעגילייה ןיִא

 .(לקש

 סּכָא'נַא ןּופ םענֲערָאּבַעג
 םַענָעְרָאּבְעגטשרע םָעד רֶעדָא

 ספעש ַא ןוֿפ
 םענֶערָאּבעגמ

 געיצ א ןוֿפ
 ,ןעזעלסיוא טינ ּוטסלָאז

 בֶׂשַּכ רוכב וא

 זע רוכב וא

 הָדַפִת אל
 םה ׁשֶרֶ
 םֶמָד תֶא

 רֶע םעד רֶעדֶא

 : טייקגילייה א ןֶענֲעז ייז

 טולּב רֶעייז

 .ןַעזעלּוצסיֹוא טכיֹורּב ןעמ סָאװ (



 .רימלתהו הרומה תרות

 ן'פיוא ןעגנערּפש ּוססלָאז חמה לע | קרזת
 רַאטלַא \

 סטַעֿפ רֶעייז ןּוא לח תאו

 ןעפפמַאר ּוטסלָאז ריטקת

 רעֿפּפָארעײֿפ סלא השא

 ךּורֲעג ןָּעמהָטנָעְְנִא םּוצ ;הָוהיִל חחיִנ חיִרְל
 .טָאג ראפ

 לָאז שיילפ רֶעיז ןוא חי ךלהיהיסרשבו חי
 ,ריד ןָערֶעהֲעג |

 :ַעוֲעּב ןופ טסּורּב יד יװ = הפונתה הֶזֲחַּכ

 ב רֶעד יוו ןּוא ןיִמיה קושְכו

 .ןֶערֶעהֶעג ריד סֶע לָאז | .!הָיהְי ל

 .ש  תֹמּורּת לכ טי

 םישדקה

 ינב ּומיִרי רשא

 החיל לארשי

 רעֿפּפָא;ּבַעה סֶעדֶעי

 ,רעמיהטגילייה יד ןופ

 לֶארשי רָעדניק יד סָאװ
 (+ ןַעּבעהֿפיֹוא ןֶעלֶעוו

 ,םָאג ראפ

 ריד רַאֿפ | / 1-
 0/0 ריד טימ ךתא רעטכעט ענויד רַאֿפ ןאה 1: ןאדצ } ןוא ןהיז מייד ראפ ןוא ָךיִתֹנִבְלְו ָךיֶנְְלּו

 ,ץזנג סעגיבייִא סלא םֶלוע קחל |

 דנּוּב ץלַאז רֶעניּביַאנַא | לע חלמ תיִרְּב
 ,סָאד זיא אוה

 טָאג רָאֿפ הוהי ינפל

 ָךֵּתִא ּךֵעְרַסּו ל
 הוהְי רֶמאֹּיַו .כ
 ןרהא לֵא
 א לֶחְנִת אל םצרֲאּב

 ענייד רַאֿפ ןּוא ריד רַאֿפ
 .ריד טימ רָעדניק

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .כ

 :ןרהַא ּוצ

 ּומסלָאז דנַאל רֶעייז ןיא
 ןַעּברֶע טינ

 מינ ּוטסלָאז לייט ןייק ןוא ל היהי אל קלחו
 ןַעּבָאה

 | :ייז ןעשיווצ םכֹותְּ

 ןּוא לויט ןייד ןיב ךיא ךתלחנו ףקלח ינא

 ליימכרע ןייד
 .לָארשי רָעדניק יד ןֶעישווצ :לֵאָרׂשִי ינב ךותב

 דעומ לֶהֹא !

 .ןֶעריישּבָא (1

 75 .חי ,חרק ,רבדמב

 .יעיבש

 ןהיז ס'ול יד ןּוא .א< = | יול יֵנֹבְלְו .אכ

 ןַעּבַעגַעגּבָא ךיִא ּבָאה יתתנ הנה

 לָארשי ןופ עטנהעצ סעדעי | רשע 2 לָּ
 "= * * ןְלָארׂשיּב

 לייטּברע םּוצ / הלחנל
 בלדה

 ,טסנעיד רָעיז ראפ | םֶתְדַבָע ףלח

 יִדְִע םַה רֶׁשֲא
 = תַרֹבַע תֶא
 :דעומ לֶחֹא

 וברקי אלו .בכ

 לארשי ינֶב דֹוע

 רעומ ֶהֹא לא

 ןענעיד יוז סָאװ

 טסנעיד םָעד

 .מלָעצסמפיטש ןּופ

 לָארשי רעדניק יד ןּוא ..בכ
 טינ רהָעמ ךיז ןעלָאז

 ןערֶעטנהָענרַע
 טלָעצסטֿפיטש םּוצ

 יז ףיוא ןַעגָארט וצ םּוא אטח תאָׂשל

 רו ַא .ןעּברַאטש ּוצ (ןּוא) | : תּומָל

 ןענעיד לָאז ,רֶע ,יול רעד .גכ .אוה יִולַה דַבֲעְו .גכ

 טסנעיד םָעד תדבע תֶא |

 טלעצסטֿפיטש ןוֿפ

 םנוע ּואשי םהו ןעלָאז (םיול יד) ייז ןּוא
 רלּושרָעייז ןַעגָארמ ךיזףיוא 6 גי רטנ
 ץִעוֲעג סָעגיּבייַא םלַא םִלֹוע תקח

 ,רעמבטלשענ ַערֲעייֵא רַאֿפ םכיתרדל

 לארשי 1 סב ד רעדניק יד ןָעשיווצ רֶעֹּבֶא לארשי יֵנְּב ףותבו

 ןייק ןַעּברֶע טינ ייז ןעלָאז | :הלחנ ולחני אל
 .לײטּברֶע זה יו

 עטנהעצ סָאד םּורָאװ ד רשעמ תא יִּכ .דכ

 ,לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ לֵאָרְׂשִי יֵנּב

 ןעּביוהפיוא ןָעְלָעוו יז סָאװ הָויַל ומיִרְי רֶׁשֲא
 טָאג רַאֿפ

 , -ַעֿפּפָא;ּבעה א הָמֹורְּ

 יד ןַעּבַענֲעַגּבָא ךיא .ּבָאה הָלֲחְנְ ִיוְלל ית
 ,לייטּברע סלַא םיו

 יז ןַעגֶעוו ךיא ּבָאה םּורַאד םהל ִּתְרַמַא ןּ לע
 :טגָאזעג
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 לָארשי רָעדניק יד ןעשיווצ לארשי ינב ךותּב

 ןייק ןֶעּכרֶע טינ ײז ןֶעְלֶא  !הָלֲחַנ ּולחני אל
 .לייטּברַע | =

 טרערַעג טָאה טָאג ןּוא הכ| | הע < רב זה .הכ
 ןץהשמ ּוצ השמ לא = -

 לא  !רמאְּל

 וטסלָאז םיול יד ּוצ ןּוא .וכ םִיִוְלַה לֶאְ .וכ
 ןֶעדַער רבדת

 :ןֶעגָאז יז טסלָאז וד ןוא | םֶהָלא ֵּתְרַמאְ

 ןעמהָענ טעו רהיא ןְעוו וחקת יִּכ

 לָארשי רָעדניק יד ןופ לארשי יִנָּפ תֶאַמ

 ,עטנהעצ סָאד רשעמה תא

 ןֶעּבֶענעג ךייא ּבָאה ךיִא סָאװ = םֶכָל יִּתַתַנ רֶׁשֲא

 יז ןוֿפ םֵּתִאַמ

 ,לייטּברֶע רֶעייֵא סלַא םכתַלֲחַנַּב

 וּנַּכִמ םתמרהו
 וורו

 הוהי תַמּורְּת
 ןעביוהפיוא רהיא טלָאז

 ןופר עד = -
 ,רַעֿפּפָא;ּבעה םָעטָאג

 סָאד ןוֿפ לַעטנהֲעצ א ןמ רֶׁשֲעַמ
 ו ור:

 ךייַא טָעװ סֶע ןּוא םכל בשחנו .ּונ
 ןַערעוװ טנֲעכַעררַעֿפ ל: יד 1

 סָאװ) רָעֿפּפָא;ּבעה רֶעייַא ! םכתמּורת
 (טיג רחיא

 ענעמ רֶעד ןופ ןרָאק יוו ןרגה ןמ ןנדכ

 רָעד ןופ ( ןייװ יװ ןיא :בקיה ןמ הַאְלמְכו
 .רעמלק 8
 רהיִא טלָאז ָאזלַא .חנ | ב2 ֹומיִרָּת ןֵּכ .חכ

 ןעביוהפיוא ךיוא םֹּתַא

 רַעֿפּפָא;ּבעה סָעמָאנ הָוהְי תמורּת

 ,ןעטנהעצ ָערֶעייֵא לא ןוֿפ  םֶכיֵתֹרְׂשֲעַמ לפמ

 וחקת רֶׁשֹא

 ,לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ לֵארְׂשִי ינב תאמ

 ונממ םֶּתַתְ

 ןעמהָענ טָעוװ רהיא סָאװ

 ןַעּבַעג ןופרעד טלָאז רהיא ןּוא

 .עלעיֿפ יד (1

 .חי ,חרק ,רבדמב

 :בעה םָעטָאנ הָוהְי תמורת תא

  ןֵהֹּכַה ןרָהאְל
 ןעבאג ַערֶעייֵא עלא ןופ .פפ םכיתנתמ לכמ .טכ

 רָעֿפּפָא

 .רעמסעירפ םָעד ,ןרהַא ּוצ

 ןעּבױהֿפיֹוא רהיֵא טלָאז ומיִרֵּת

 רַאֿפ רֶעֿפּפָא:ּבעה םָערֲעיְו תורת לַּכ תֶא
 ,םָאנ ,הָוהְי

 עטסֲעּב סָאד סָעלַא ןופ וּבְלֶח לָּבִמ

 לייט ןַעגילייה ןייז ושדקמ תא

 .םהיא ןופ יונממ

 .ריטפמ

 ' ןַעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןוא .ל םֶהָלֵא תְרַמַא 5

 טָאה רהיא יוו םָעדכָאנ םכמירהּב
 ןַעּביֹוהעגֿפיוא

 ,םהיִא ןופ ליימ ןַעטסֶעּב ןייז | ןונממ ֹוּבלח תא

 םיִולל בשחנו

 ןֶרג תַאּובְתַּכ
 : בקי תַאּובְתִכְ

 ןֶערֶעװ טנַעכַעררעֿפ סע טעוו

 םיול יד רַאֿפ (עגירּביִא סָאד)
 ענעט ןופ (!גָארטניַא רעד יוו

 ןוֿפ גָארטנייַא רעד יװ ןוא
 .רֶעמלעק

 סע טעו רהיִא ןוא אל ותא םֶּתְלַכֲאַו .א
 ןֶעסֶע ןַענֶעק

 ,טרָא ןֶערעי ןיא םוקמ .

 םכתיבו םֶּתַא

 םֶכָל אּוה רכש יִּ

 םֶכְתַבֲע ףֶלֶח
 :דעומ לֶהֹאַּב

 ויִלָע ואשת אלו .בל

 ,רניזֲענזיֹוה רֶעייַא ןוא רהיֵא

 ךייַא רַאֿפ זיִא סָאד םּורָאװ
 ןיול א

 טסנעיד רֶעייֵא ראפ

 .טלָעצסטֿפיטש םיִא

 רַעּבירֲעד טָעוו רהיא ןוא .בל
 ןַעגָארמ םינ

 דניז ןייק אטח

 ןֶעּבֹוהֿפיֹוא טעו רהיא ןעו | | 5 םֶכמירֲַּב
 ליימ ןעטסעב ןייז  וּבְלֶח

 | ול 5 ,ןופרעד ונממ

 .עריירטמַעג ,טֿפניקנייַא (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 רעמיהטגילייה יד ןּוא ישדק תאו

 לָאְרְשי יִנְ
 וללחת אל

 :ּותּומַת אלו

 ?דני לָארשי רָעדניק יד ןופ

 (!ןַעכעװשרָעֿפ טינרהיִאטָעוו

 .ןַעּברַאמש טינ טָעוורהיא ןּוא

 .גכ ,בי--די ,אי ,א לאומש :הרטפה

 .םי + ת קח ה

 טרעְרעג טָאה טָאג ןוא א  הָוהְי רָּבְדִיְו .א

 ןרהַא ּוצ ןּוא ן/השמ ּוצ ןוהַא לאוהשמ לא

 יוז ;רמאְל
 ,ערהעל רער ןופ ! הרותה ץעועג סָאד ויִא עיר ה ב| | תקח תאז -ב
 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג סָאװ חוה הָוצ רֶׁשֲא

 :גידנֲעגָאז | רמאָל

 וי ֵּבַד
 ֵאָרְׂשִי יִנְּב לֶא
 לא וחיו
 ברא הר
 עצנַאג הָמיִמְּת

 ,רֶעלהִעֿפ ןייק טָאה עכלעוו םומ ּהַּב ןיא רשא
 הלע אל ֶׁשֲא

 :לע הילָע
 ןֶעּבעג יז טלָאז רחיא ןּוא ג התא םֶּתַתְנּו

 ,רעטסעירפ םָעד ,רועלא ןהכה רזְעְלַא לֶא

 ןערהיפסיורא יז לָאז רֶע ןוא התא איצוהו

 ,רָענַאל ןרעסיוא הָנְחַמְל ץּוחמ לא
 ןעטכַאלש יז לָאז ןעמ ןּוא :וינפל ּהָתֹא טחשו
 .טביזעגנָא ןייז רָאֿפ , :
 ָעְלֶא חַקָלְו ד

 ןֵהֹּכַה

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 ריד ןַעלָאז ייז סָאד

 ,הּוק עטיור א ("ןעמּוקֶעּב

% 

 זיא ךָאי ןייק עבלעוו ףיוא
 .ןעמּוקַעגֿפױרַא טינ

 ןעמהָענ לָאז

 .ןעמהענ (*  .ןעהָעווטנֶע ('

 רַחְַ

 .,רַעמסעירּפ רעד ,רזעלא ןּוא .ר

 11 .טי ,חי ,תקח ,חרק ,רברמב

 מּולּב רהיִא ןוֿפ המדמ

 ,רַעגניֿפ ןייז טימ ָעַּבְצִאּב
 ןעגנערפש לָאז רֶע ןוא הֶּזהְו

 ןּופ טײזרַעדָאֿפ רָע ןענעג | ?ָחא 'נפ חכנ לא
 טלעצסמפימש דעומ

 טּולב רהיא ןופ המדמ

 .לָאמ ןָעּבעּו = :םימִעְּפ עבש

 ןענַערּברעֿפ לָאז ןעמ ןּוא ה
 הּוק יד

 ;ןעגיוא יד ןיִא םהיא רָאֿפ

 הרפה תא ףרשו ה

 יעל
 הרע תֶא

 הרָׂשּב תֶאְ
 מד תאו
 הָשְרפ לע

 לַעַּפ רהיא

 שייל5 רהיא ןּוא

 טּולּב רהיא ןּוא

 טשימ רהיֵא טימ

 .ןענערּברַעֿפ ןעמ לָאז :ףרשי

 לָאז רעטסעירפ רעד ןוא 3  ןהֹּכַה חקלו רו
 ןעמהָענ | 0

 ּפָאויִא ןוא ץלָאהרַערעצ = בוזאו זרא ץֵע
 (+ָאר 3
 ץמּברַאֿפעגניזָאמרַאק ןוא תעלות ינשו

 םָערָאֿפ 0 :
 ןעֿפרַאװנײרַא לָאז רֶע ןּוא ךילשהו

 ןופ רנַארּב ןעטימ ןיא| פרש ךות לא
 .(?הּוק רעד :הרפה

 י ןתכה יִדֵגַּבַּבִכְ

 יב ֹוָׂשּב ץֶחְְ
 לָאז ךעטסעירפ רעד ןּוא
 רעדיילק ענייז ןעשאווסיוא
 ןייז ןעשאוו לָאז רֶע ןו

 ,רַעסַאװ ןיא בייל
 םָערכָאנ ןּוא

 ןיִא ןעמוקנײרַא רֶע לָאז
 ; רַענַאל

 טעו רעטסעירפ רעד ןּוא
 ןיירנוא ןייז

 הָנֲַּמַה לֶא אבָי

 .רנֲעװָא ן'זיּב

 ,יזטנַערּברַעֿפ סָאװ רֶעד ןּוא .ח התא ףרשהו .ח

 ןעמ ּואוו טרָא םָעֹד ףיוא ( .עיערּוטַאס (:
 .חּוק יד טנערּברַעֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות 78

 ענייז ןעשאוופיוא לָאז ִיַּמַּב ויִדֵנּב םֵּבַכְי
 רַעסַאװ ןיִא רָעדיילק

 ןייז ןעשַאװ לָאז רֶע ןּוא םיִמּב ורָשְּב ץֶחְר
 רַעַסַאוו ןיִא ּבייל

 ןיירנוא ןייז טָעװ רֶע ןּוא אמטו

 ,בֶרֶעַה דע

 רוהט שיא ףסָאְו .ט

 הֵרָּפַה רפא תֶא

 .דנֲעוא ץזיּב

 שנעמ רענייר ַא ןּוא .ט
 ןעלמַאזרַעֿפ לָאז

 הּוק רָעד ןופ שא יד

 ןֶעגעלקֶעװַא (יז) לָאז רֶע ןּוא חינהו
 רֶענַאל ןרעפייא  הנֵחַּמַל ץֹּוחְמ

 ,טרָא םָענייר ַא ןיא רוהמ םוו קָמִּב

 ןייז לָאז יז ןוא הָתיִתְ ו

 ד ןוֿפ עדניימעג רעד ראפ לארׂשי ינב תדעל
 לארי רעדניק טא 9: הסעה
 יי גנּורהַאוורעפ ַא סלַא תרמשמל

 ָּדִנ יִמָל -
 ;אוה תאֵּמַח

 בו י
 ףמאֶה
 הרפה רַפֶא תֶא

 ד תא

 א אמו
 ברֶָה דע
 ינְבִל הָתָיְ

 :רָעפַאווגנערפש ףיֹוא

 .רַעֿפּפָאסגנוגינײר ַא זיא סָאד

 טלעמַאזרַעֿפ סָאװ רעד

 ,הּוק רֶעד ןּוֿפ ׁשַא יד

 ,רעדיילק .ענויז

 ןיירנּוא ןייז טַעְוו רֶע

 ןרנֲעוװָא ן'זיּב

 יד רַאֿפ ןייז לָאז סָאד ןּוא |
 לארשי רָעדניק | לארשי

 , ןערמַערֿפ םָעד רַאֿפ ןּוא רֵגַלְו

 ,ייז ןעשיווצ טניואוו רַעכלַעװ םֶכְותְב רֵּגַה

 .ץעוענ סָעגיּבייִא םלַא :םלוע תק קח

 ןָא טרהיר סָאװ
 ,ןעמיומ א

 , ('עכייל ַא סָאווטע רונ ןָא
 ,ןעשנַעמ א ןופ

  ןֶעּבעיז ןייז ןיירגוא רע םָעוו
 .גָעמ |

 ,רע א תַמּב ענה .אי

 םֶדָא - לֵכְל

 ,םימי ת

 ישילשה םויּב |
 אל יִעיִבָשַה םייבּו |

 תּומִי רשא

 | ,ןעשאווסיוא לָאז רֶע ןוא .י

 לֶהֹאַּב רֶׁשֲא לֵבְו !

 !םיִמָי תַעבִׁש אממ |

 .טי ,תקח ,רבדמב

 ןעגינייר ךיז לָאז רֶענֶעי בי וב אטחתי אּוה .בי
 טימַאד

 ,גָאמ ןעטירד ץ'ֿפיֹוא ישילשה םויב

 יִעיִבַשַה םויבו
 רהמי
 גד בג *

 אָּטַחְִי אל םְָ

 גָאמ ןַעמּבעיז ץֿפיֹוא ןּוא

 ;ןייר ןייז רֶע םָעוו

 טינ ךיז טָעװ רֶע ּביֹוא ןּוא
 ןעגינייר

 ,גָאט ןעמירד ן'פיוא

 ןעטּבעיז ץֿפיֹוא רֶע םָעוו
 .ןייר ןייז םינ גָאט :רהטי

 * תַמּב ענה ,לָּכ .גי

 םדאה שפנּב
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 טרהיר סָאװ ,רֶעדָעי
 ,ןֶעמיֹומ ַא ןָא

 ,ןעשנַעמ ַא ןופ עכייל יד ןָא

 ,ןַעּברַאמש טעו סָאװ

 אֵּטְַתִ אלו |

 רֶע טָאה ןפשמ םָעטָאנ הוהי ןֶבשמ תֶא
 ,טגינײרנוארעֿפ אמט

 -- ,ןעגינייר טינ ךיז טָעו ןוא

 ןערֶעוװ טָעטָארעגסיֹוא טָעוו הָתְרִכְנְו !

 | ןָארעפ עני - אֹהַה ׁשֵפְּנַה |
 ;לָארשי ןוֿפ לארשימ |

 ?גנָערּפש םָאד םורָאװ הּדִנ ימ יִּב |
 רַעסַאװ |

 ' - םינ םהיֵא ףיוא זיא
 ,ןֶערָאװַעג םצירפשעג

 ,ןייז רֶע לָאז ןיירנוא

 ויָלָע קרז אל

 הָיְהִי אמט
 : וב ֹותָאְמִט דוע

 הרותה תאז .די

 להביא

 ךָאנ זיִא טייקניירנּוא ןייז
 .םהיִא ףיֹוא

 :ערהֲעל יד זיִא םָעזיד .די

 ןֶעּברַאמש טָעוװ שנָעמ ַא זַא
 ,טלעצ ₪ ןיא

 םָאװ ,רֶעדֲעי זיא ןַאד)
 ןיירא טמוק |

 ,טלָעצ סָאר ןיא לֶהֹאָה לא
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 ,זיִא טל ןיִאסָאװ ,םָעלַא ןּוא

 .געמ ןַעּבעיז ןייז ןיירגּוא טעו

 ענעפֶא םַערַי ןוא = ַחּותַפ ילב לכו .וט
 ,(םָעל ןּופ) < סע



 דיִמָצ ןיא רֶׁשֲא

 וילע
 אנ

 :אוה אָמַט
 עּגי רֶׁשֲא לכו .וט

 הדשה ינפ לע

 בֶרֶח ֵלֲַּב

 תמב וא

 ֶדא עב וא
 רכב וא
 םיִמָיתעְְׁשָמְִי
 אמטל ּוחקְלְו .זי

 רפעמ
 תאטחַה תַפרש
 יע ןֵתָנְ
 םייח םִיַמ
  יִלְּכ לֶא

 בוזא חקָלְו .חי

 יב לֵב
 רוהט שיא

 לֶהֶאְה לע הזה
 םיִלָּבה לָּכ לע
 תֹוׁשַפּנַה לע
 םֵׁש יָה רֶׁשֲא

 עגה לע
 - םֶצַָּ
 ללֲחַב וא

 .טֿפֶעהַעּב ('

 ליִתַּפ

 .דימלתהו הרומה תרות

 טינ זיִא לַעקַער ןייק סָאװ
 1 עסָאלשעגנָאטסעֿפ

 ,םהיִא ףיוא

 .ןיירנוא זיא

 םָעוװ סָאװ ,רֶעדֶעי ןּוא .ּוט
 ערהירנא ךיז \

 כ ן דלֲעֿפ ץ'ֿפיֹוא

 ן'כרוד םָענֶעגָאלשרַעד ַא ןָא
 דרָעווש

 ,םענעּברָאטשעג א ןָא רֶערָא

 ַא ןוֿפ ןייּב א ןָא רֶעדא
 ,ןָעשנעמ

 ,ּבַארג ַא ןָא

 ןעּבעיז ןיירנוא ןייז רע לָאז
 .געמ

 ןעמהענ לָאז ןעמ ןוא וי
 םעניירנוא םָעד רַאֿפ

 שא רעד ןופ

 ןעמנערּברעֿפ םעד ןופ
 רעֿפּפָאסגנּוגינײר

 (? ןעסעיגֿפֹורַא לָאז ןַעמ ןוא
 ףיֹורֲעד

 רֶעדֶא

 רעסַאװלַאװק

 .םַעֿפעג א ןיִא

 .ינש

 ןעמהָענ לָאז סע ןּוא .חי
 זָארג?ּפָאזיִא

 ןעקנּוטנייַא לָאז סע ןּוא
 ,רַעסַאװ סָאד ןיא

 ,שנעמ רענייר ַא

 ןעגנַערּפש לָאז רֶע ןּוא
 טלעצ סָאד ףיוא

 ןַעכַאז עלא ףיוא ןוא

 ,ןַענָאזרעּפ יד ףיֹוא ןּוא

 ,ןַעווֲעג טרָאד ןענעז עכלֶעו

 טרהיר סָאװ םָעד ףיוא ןּוא
 ןייּב א ןָא ןָא ךיז

 ,םָענֲעגָאלשרעד 8 ןָא רֶעדָא

 .ןֶעּבֶעג (

 אוהה שפנה

 79 .םי ,תקח ,רבדמב

 תמב וא

 : רָבְקב וא

 רהטה הֶּזִהְו .םי

 אָמָּטַה לע
 ישיִלָשַה םֹויַּב
 עיִבְשַה םֹיַבּ
 ב ואט

 .ּבַארג ַא ןָא רַערֶא

 לָאז רענייר רעד ןּוא .טי
 ןעגנערּפש

 ןעניירנוא םָעד ףיוא

 גָאט ןעטירד ןיֿפיֹוא

 ,גָאט ןֶעטַעּבעיז ןיֿפיֹוא ןּוא

 ןעגינייר םהיא לָאז רֶע ןּוא |
 ,גָאט ןעמעבעיז ץפיוא = |יטיבשה

 ענייז ןעשאווסיוא לָאז ןוא .וידגב סּבכו
 ,רעריילק דס: צדו
 ןעשַאװ ךיז לָאז רֶע ןּוא םימב ץיחרו
 ,רָעסַאװ ןיא ---3
 ןופ ןייר ןייז טעו רֶע ןוא :ברעּב רהטו
 .דנָעְווא -ה
 שנעמ א רַעְּבֶא .ב שיאו .כ

 ןיירנוא ןייז םָעוו רֶעכלֶעו אמטי רׁשֲא

 --- ,ןעגינייר טינ ךיז טָעוו ןּוא אט אלו

 ןָערָעוו טָעטָארעגסיֹוא םָעוו הָתְרְכִ

 ןֶאורָעּפ ענֶעי
 ,גנולמַאזרַעֿפ רעד ןעשיווצ ןוֿפ להקה ךותמ

 צלי - םוהטגילייה סעטָאג ןַעד הוחי שדקמ תא יִּכ

 ,טניניירנוארָעּפ רֶע טָאה אממ

 = : רעסַאווגנערפש סָאד הדנ ימ

 םינ םהיא ףיוא זיא
 ,ןערָאװעג טצירּפשַעג

 .רֶע זיא ןיירנּוא

 ויָלָע קרז אל

 :אוה אָמט

 הל הָיָה .אנ
 וע תק

 ןייז ייז רַאֿפ לָאז סָאד ןּוא .אכ

 ;ץֵעזַעג סֶעניּביֵא םלַא

 טגנערּפש סָאװ רעד ןּוא דנה ל הז
 רַעסַאװגנַערּפש םָאד הנה יִמ הי

 וידנב םֵּבַכְי ענייז ןעשאווסיוא לָאז
 ,רעדיילק

 'ןָא טרהיר סָאװ ,רעד ןוא הדנה ימב עננהו
 ,רַעסַאװגנַערּפש םָאד

 .דנֲעוָא ץזיּב ןיירגוא ןייז לָאז : בֶרֶעֲה דע אָמשִי
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 לכו .בכ

 אמה עירׁשֶא
 אָכְטִ
 תעְגְגְה שפנה
 :ָ דע אממ

 ֵאָרׂשיינְבּואֹבֵיַו א

 הָרָעָה לָּכ
 ןצ רַּבְדִמ
 ןושארה ׁשֵֹוחַּב

 שדקב םעה בָשיו
₪ | 98: 

 םירמ םש תַמּתו

 :םַש רֵבִּתַ
 םיִמ הָיָה אלו ב

 הדל
 ולָהְַ
 :ןרהא לַעְוהְׁשמלַע

 ָעָה בר ג
 השמ םע

 רמאל וראו
 ונעוג ּולו

 וניחא עוגב
 :הָוהְ נפל

 םֶתאֵבֲה הֵמָלְו .ד

 הָוהְי להק תא

 הזח רּברִּמַה לֶא
 ןעט40 ןופ 0

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,םָעלַא ןּוא .בכ

 טעוו רעניירנוא רעד טָאװ
 ,ןערהירנָא םָע

 ,ןיירנּוא ןייז לָאז

 סָאװ ,ןָאזרֲעּפ יד ןּוא
 ,ןָא ךיז טרהיר

 .דנֲעווָא ן'זיב ןיירנוא ןייז לָאז

- 

 לַארשי רָעדניק יד ןּוא .א
 ,ןַעמּוקֲעג עז

 ,עניימעג עצנַאג יר

 ןיצ עמסיװ יד ןיִא

 ,((טַאנָאמ ןֶעטשרַע ןיא

 ןַעּבעילּבֲעג זיִא קלָאֿפ סָאר ןּוא
 ,שרק ןיא ןֶעציז

 ןַעּברָאטשַעג זיִא ןַעטרָאד ןּוא
 םירמ

 ןַעטרָאד זיא יז ןּוא
 .ןַערָאװֶעג ןַעּבָארנֶעּב

 ןעווֲעג םינ זיא םִע ןּוא .ב
 רַעסַאװ ןייק

 ,עדניימַעג רעד ראפ

 ךיז ןַעּבָאה יוז ןוא
 .טלָעמַאזרעֿפ

 .ןרהַא ןֶעגעג ןּוא ץהשמ ןֶעגֶעג

 ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןוא .ג
 טנירקעג

 ,ץהשמ טימ

 :טגָאזעג יוזא ןַעּבָאה ייז ןּוא

 רימ ןַעטלָאװ רֶעסֶעּב ,הֶא
 ןעגנַאגרעֿפ

 ןענעז רַערירּב ערָעזנּוא ןעוו
 ןעגנַאגרעֿפ

 .טָאג רָאֿפ

 רהיִא טָאה סָאװ ּוצ ןּוא .ד
 טכַארּבעג

 גנולמַאזרעֿפ סָעטָאג

 ,עטסיװ עזעיר ןיא

 .רהֶאי

 .כ ,טי ,תקח ,רברמב

 םש תּומָל

 :ּונריעבו ונחנא

 ,טרָאד ןַעּברַאטש ּוצ

 ?היֿפ רֲעזנּוא ןּוא רימ |

 רהיֵא טָאה סָאװ רַאֿפ ןּוא .ה
 טכַארּבעגֿפיױוא זנּוא

 ,םירצמ ןוֿפ
 ּנתִלֲעָה הָָלְו ה
 /  םִהָצְמִמ
 ונתא איִבהל

 ערה םֹוקַּמַה לא

 ןעגניירּב ּוצ זנּוא

 ,טרָא ןעטכעלש ןַעזיר ןיא
 הזה

 טָאַאז ןוֿפ טרָא ןייק טנ עֶרְז םוקמ אל

 ,ןעגיײֿפ ןופ ןּוא הנאתו

 ןוא ןעקָאטשניײװ ןוֿפ ןומרו ןפגו
 ,לָטּפְטמַאנַארג = ו דפ
 ָאמינ ויִא רַעסַאװ ןייק ןוא :תותשל ןיא םימו

 .ןעקנירט ּוצ יה - =
 השמ ןָעמּוקֲעג זיא יו ןרהאוהשמאביו ו

 ןרהַא ןּוא ₪3 ד
 גנולמַאזרָעֿפ רֶעֹד רָאֿפ ןוֿפ להקה ינפמ

 2 יא גנַאגנייַא םּוצ חתפ לא
 ו ,טלעצסטֿפיטש ןוֿפ דעומ להא

 - ןעלַאֿפעג ןָעְָעְו יז ןוא
 כיזֲעג רֶעייֵז

 טייקבילרעה סָעטָאג ןּוא

 םהיֵנְּפ לע ולפיו
 הֹוהְי רובכ אריו

 ןעיוועב ךיז טָאה
 .ייז ּוצ :םהילא

 .ישילש

 דער טָאה טָאג ןוא | הָוהְי רָּבַדְ 3

 טל 6 5 * :רמאל

 ןעקעטש םַעְר טה .ה הטפה תא זוק .ח

 ,רניימעג יד לַעמַאורעֿפ ןוא הָרָעָה תא להקהו

 ןרהאו הָּתַא

 ןיא עלפה לא םֶּתְרַּבְִ

 ה
 וימימ ןתנו

 ,ןרהַא רֶעדּורּב ןייד | וא ּוד ןיחַא

 וצ ןֶערֶער טלָאז רהיא
 ןעזלעֿפ םער

 ,ןֶעגיֹוא יד ןיִא ויז ראפ

 ךיז ןופ ןֶעּבַעג טָעװ רֶע ןוא
 ,(!רעסַאװ

 - ,רעסַאװ ענייז (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעגנירּבסיֹורַא טסלָאז וד ןוא םִיַמ םֶהָל תאצוהו
 ,רָעסַאװ יי רַאֿפ

 ןעזלַעֿפ םָעד ןוֿפ עלה ןמ

 ָרֵעֲחֶאָתיְִׁשִהְו
 ;םֶריֵעְּב תֶאְו

 השמ חקיו .ט

 הָטַמַה תֶא
 הוה יִנְפלִמ
 :ּוהָוצ רֶׁשֲאַּכ
 השמ ּולהקיו :

 ןרָהֵאְו
 = = לחה תֶא
 עלה יִנּפ לא

 הל מא
 םיִרֹּמַה אנ ּועמש

 הזה עלסח ןִמָה
 ;םיִמ םֶכָל איִצֹונ

 ןעקנירטנָא טסלָאז ּוד ןּוא
 ַעדניימַעג יד

 .היֿפ רָעייֵז ןּוא

 ןַעמּונַעג טָאה השמ ןּוא .ט

 ןעקַעטש סעד

 ,טָאג רָאֿפ ןוֿפ

 .ןֶעלהָאֿפעּב םהיֵא טָאה רֶע יוו

 ןעּבָאה ןרהַא ןּוא השמ ןּוא .י
 טלעמַאזרָעֿפ

 גנולמַאזרֲעֿפ יד

 ןעזלַעֿפ םוצ

 ;טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רֶע ןוא

 רהיא ,ךָאד טרֶעה
 ,עגיטסנעּפשרַעדיװ

 ןעזלַעֿפ ןעועיר ןופ ןַעה ּוצ

 ?סיֹורַא ךייַא רימ ןָעלָעוו
 ?רעסַאװ ןעגניירּב

 ;8ֿיֹוא טָאה השמ ןוא .א= הָׁׂשֹמ םֶרָיְו .אי
 עפה דנַאה ןייז ודי תֶא ָץּביֹוהֲעג |

 ,ןעגָאשעג טָאה רֶע ןּוא עלסה תֶא ךיו
 ןעזלַעֿפ םָעֹר

 ןעקעטש ןייז טימ והממב

 ,לָאמ ייווצ םימעּפ

 ןעגנַאגעגסיֹורַא זיִא סִע ןּוא
 , רעסַאװ עלוֿפַא

 טָאה עדניימעג יד ןוא

 יִּבַ סי וא
 הָדְעַה ּתְשִַ

 ןעקי == | הופ רֶעייז ןּוא :םריעְבו עקנורטעג 1

 טגָאזעג טָאה טָאנ ןוא בי הָוֹהְי רמאיו .בי

 לֶאְו השמ לא
 ;ןרהַא ּוצ ןוא ן'השמ ּוצ

 ןר רהא

 טָאה רֶהיֵא סָאװ ,רַאֿפרַעד ִבֶּתְנַמֲאָהאלןעי
 = . ,(םביולגָענ טינ רימ

 .טיֹורמרַעֿפ (1

| 

| 
 ן

 ּתְְַי הָּתַא
| 
| 

 1 .כ ,תקח ,רבדמב

 ןעגילייה ּוצ ךימ ינשידק קהל

 | םּורַאד ןֵכֵל ,לָארשי רָעדניק א | טל = יד ןּוֿפ ןָעגיוא יד רָאֿפ לארשי ינּב יניעל

 ןעגניײרּבנײרַא טינ רהיא טָעוו ואיבת אל
 גנּולמַאזרַעֿפ עיד  הֶּזַה להקה תֶא
 ,דנַאל סָאר ןיא ץראה לא

 יז רָאֿפ ּבָאה ךיִא סָאװ
 .('טמימשעב

 רעפַאוו יד זיא סָאד ,גי הבירמ ימ המה .גי
 ,(?הבירמ ןוֿפ + יג חד
 רעדניק יד ַעכלֶעװ ּבעילּוצ ינב ּובְר רֶׁשֲא

 טגירקַעג ךיז ןֶעּכָאה לַארשי לָארׂשִי

 טָאג טימ

 הל יִּתתנרׁשֲ

 הי תא
 ייז ךרּוד זיא רֶע ןּוא ;םַּב שדקיו

 .ןַערָאװעג טגילייהַענ
 .יעיבר

 טקישעג טָאה השמ ןּוא .די = השמ חלשיו .רי
 (*ןָעטֶָאּב | םיִכֲאְלַמ

 שרק ןופ שדקמ

 :םודא ןּופ גינעק םוצ  םֹודא ְךֶלֶמ לֶא

 טנָאזעג טָאה יֹוזַא רמא הּכ

 :לֶארשי רעדּורּב ןייד לארשי ךיחא

 ,טסײװ ּוד

 הָאְלְּתַה לָּב תֶא
 ;ונתאצמ רשא

 ;ןד 9

 (+מייקבילרַעווש רֶעדֲעי

 .ןַעֿפָארטַעג טָאה זנּוא סָאװ

 םירצמ ןייק הָמיִרצִמ ןעגנַאגעגבָארַא "רב 3 ןענייז ןרֶעמלֶע ערעזנוא .ימ  ּוניִתֹבַא ּודְרִּיַו .ומ
 (* ןעּבעילּברַעֿפ ןֶענעז רימ ןוא = םירצמב בש

 ,םייצ עגנַאל 8 םיר םימי םילצמ ןיִא |

 ןֶעָּאה םירצמ יד ןוא םירצמ ונל ועְריַו
 זנוא ןָאהמַעג םָעטכעלש

 .ןרֶעמלַע ערעזנוא ןּוא ניִתֲֹאַל

 ןַעּבַעגַעגּבָא )

 .מייקגילהעזהימ (
 .םיחולש (* .רַעסַאװסגעירק (? .

 .טניֹואוועג ,ןעסֶעזַעג (ל
 6 ןש
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 ןֶעירשעג ןָעּבָאה רימ ןּוא .וט הוהי לא קעצנו .וט
 ,םָאנ ּוצ 0% :

 .טרעהרֲעד טָאה רֶע ןּוא
 ,םיטש רעזנּוא

 טקישעג טָאה רֶע ןּוא
 לַעגנע'נַא

 ?סיֹורַא זנוא טָאה רֶע ןּוא
 } םירצמ ןוֿפ טרהיֿפֲעג

 ,שדק ןיא רימ ןֶענֶעז טָא ןּוא

 ונלק עמשיו

 הֶאְקמ חלשיו
 .סירצממ נאצי
 רָב
 ָּבְנ הֵצָק ריִע
 א1 הרבענ .זי

 דרב
 רבענ אל

 םֶרָכְבּו הֶדָשְּב
 רָאְביִמחָתֶשְנ אל
 ףלג למה הרד
 הַּטִנ אל

 לואמשו ןיִמִי

 רבע רֶׁשֲא דע

 ןופ עדנָע םייב טרָאמש ַא
 .(!טיּבעג ןייד /

 ןהָעגכרּוד ךָאד רימ ןַעלָאז .וי

 ;דנַאל ןייד

 ןהעג טינ ןְעלעװ רימ

 רעּביִא ןוא דלֲעֿפ ַא רַעּביִא
 ,ןעמרָאגניײװ א

 ןעקנירמ טינ ןֶעלעוװ רימ ןּוא
 {( ןַענּורּב א ןוֿפ רעסַאװ

 גינעק ןוֿפ גֶעװ םעד ףיוא
 ,ןהָעג רימ ןֶעלֶעוו

 טינ ךיז ןעלַעװ רימ
 "ןערהָעקּבָא

 ,סקניל רֶעדָא סטכַער ףיוא

 ןהָעגכרוד טינ ןעלָעוו רימ-זיב

 .טיּבַעג ןייד :ףלב ג
 ו לב }

 וצ טָאה םודא רָעְבָא .חי וילא רמאיו .חי
 :טנָאזְעג םהיא

 טינ (+רימ ךרּוד טסלָאז ּוד
 , ןהָעגברּוד

 ?סיֹורַא םינ לָאז ךיִא טימַאד
 דרָעווש ן'טימ ןהָעג

 .ריד ןַענעקטנַא

 םודא

 יִּב רבֲעַת אל

 אֵצֲא בֶרֶחַּב ןֶ

 ףָתאָרְקִל
 לַארשי רָערניק יד ןּוא .ש וילא ורמאיו .טי

 :טגָאזעג םהיִא ּוצ ןַעּבָאה | | לארשי ינב

 םענעטָארטעגסיֹואנַא ףיוא ולזה חסד
 ,(*ןהֶעג רימ ןָעלָעוו גָעו הָלֲעַנ ְָמְמַּ

 ןֶעלֶעו רימ בייא ןיא התשנ ךימימ םאו
 ,רַעסַאװ ענייד ןעקנירט ל: הא 5 הק
 ,היֿפ ןיימ ןוא ךיא ינקמו ינא

 .ןהַעגּבָארַא ,ןעגיונ (* .טסיזמּוא (5 .ץינערנ (1 |

 .ןהעגפיירַא (5 = .דנָאל ןיימ .ה .ד (

 רֶבָּד ןיִא קר

 רָעָייז ןַעּבעג ךיא לָעוו
 ;(*זיירפפיוק | =

 ,(5םשינ רָאג רהָעמ

 םרכמ יִּתַתָנְו

 (רּונ) ךיִא לָעװ םּופ ּוצ
 .ןהָעגברּור

 רמאיו .כ :טגָאזַעג טָאה רֶענעי רֶעּבֶא .ב

 רֹבֲעַת אל

 ותארקלםודאאָציו

 דֶבָּכ םעְּב
 :הקזח די

 םודא ןאמיו .אנ
 ֵאָרְׂשִי תֶא ןתנ
 ְבְנִּב רֹבֲע

 ןא יִלָעמ לֶאְרשי ו

 :הָרְבָעָא יֵלְנְַּ

 !ןהעגכרוד טינ טסלָאז ּוד

 ןעגנַאגֲעגסיױֹורַא זיִא םודא ןּוא
 םהיא ןַעגעקטנַא

 קלָאֿפ (* ןעבײרלהָאצ א טימ

 .דנַאה רעקרַאטש ַא טימ ןּוא

 טינ טָאה םודא ןּוא .אכ
 טלָאװעג

 7 - לָארשי (=ןעזָאל

 ;טיּבֲעג ןייז ןהָעגכרּוד

 ךיז מָאה לָארשי
 .םהיא ןּוֿפ (* טרהָעקֲענּבָא

 .ישימח א

 טזיירעג ןָעּבָאה ייז ןוא .בכ שדקמ ןעסיו .בכ
 ,שרק ןּוֿפ 00 ןדח

 ֶענֶעז לארשי רֶעדניק יד ןּוא לֵאָרְׂשִי .ינב ואביו
 ,ןעמּוקֲעג 0

 ןנייִמְעג :עצנָאג יד הדעה לכ
 : / : ש 5 4

 ;רֶהָה רה

 הָוהְי רמאיו .גכ

 ןרהַא ּוצ ןוא ן'השמ ּוצ ןרהא לאוהשמלא

 רה גרַאּב םייב רהה רהב

 ןופ ץינערג רָעד ףיוא םודאץרא לובגלע

 .רה גראב םּוצ

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןּוא .גב

 םודא דנַאל ,
 :ֹוזַא ;רמאֵל
 (" ןעמּונַעגנײרַא ןרהא לָאז .דנ ןרחא ףסאי .דכ

 ןערעוו א )מי

 קלָאֿפ ןייז ּוצ וימע לא

 ןַעמּוקנײרַא טינ םָעוו רֶע ןעד אבי אל יּכ

 .ךַאז ןייק רּונ (5 .זיירּפ -- ריחמ == רכמ )1

 ,טגיינעג (* .ןַעּבעג 65 .ןעסיורג ,ןערעװש (=

 יד םימ ןֶערָעװ טגינייַארֲעֿפ (*  .ןעגנַאגעגקַעװַא

 .ענֶעּברָאטשַעג רָעהירֿפ



 ץֶרָאָה לֶא
 ִּתַָנ רֶׁשֲא
 ֵארׂשייִנְְל
 0% םֶתיִרְמ רֶׁשֲא לַע

 !הָביִרְמ יִמָל
 ןרהא תֶא חק .ה
 נב רנעלֶא תו
 םָתֹא לעַהְ
 :רהה רה

 . תֶא טשפהו -וכ

 נב תא
 םְָּׁשַּבְלִהְ
 נב עלא תֶא

 ףסאי ןרהאו
 ;םָׁש .תַמּו

 השמ שעיו .וכ

 הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאּכ
 רֶהָה רהלֵאּולֲעַּיַו

 :הָדֵעָה לָּב יֵניִָל
 השמ טְׁשפִיו .חכ

 הַא תֶא
 ויָדָנְּב תֶא
 םָתֹא שבלי
 וב רעל א
 םַש ןרֲהַא תָמָיַ

 רהה שארְּב
 ףז +

 .ןַעּבענַעג (
 .רַעסַאװסגעירק (*

 .דימלתהו הרומה תרות

 = ,דנַאל סָאד ןיא

 (!טמיטשעּב ּבָאה ךיִא סָאװ

 ,לָארשי רעדניק יד רַאֿפ

 טָאה רהיא לייוו
 םניטסנפשערעריו

 (?להָעֿפַעּב ןיימ

 .(?הבירמ ןוֿפ רָעַסַאוו יד ייב

 ןרהַא םהָענ .הב

 = רועלא ןהוז ןייז ןּוא

 ףיֹורַא ייז רהיפ ןּוא

 .רה גרַאּב ןֿפיֹוא

 ןרהַא .(+םיוא אּוהמ ןּוא .וכ

 רעדיילק ענייו

 ,ןעְדיילקנָא ייז טסלָאז וד ןּוא

 ,רזעלא ןהּוז ןייז

 ?נײרַא טָעװ ןרהא רֶעּבֶא
 ערע ןעמונעג

 .ןעּברַאטש טרָאד טָעװ ןּוא

 ,ןָאהטַעג טָאה השמ ןּוא .ּוב

 ,ןַעלהָאֿפעּב טָאה טָאג יוו

 ןעננַאגעגפיורא ןְענעז ייז ןּוא
 ץֿפיֹוא

 רעד ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד רָאֿפ
 .עדניימעג רעצנַאג

 טָאה השמ ןּוא ,חכ
 ןָאהמַענסיֹוא

 ןרהא

 רעדיילק ענייז

 טָעדיילקֶעגנָא יז טָאה רָע ןּוא

 ;רזעלא ןהוז ןייז

 טרָאד זיִא ןרחַא ןּוא
 ןעּברָאטשעג

 ,גרַאּב םער ןוֿפ ץיּפשרעדףיֹוא

 : .ךורפשסיוא ,טרָאװ ןיימ (?
 .ּבָארַא היצ (+

 םֹוי םישלש |

 = גרַאּב

 לארשי לוקב |

 9 .אב ,ב ,תקח ,רבדמכ

 ןעגנַאנעגבָארַא זיִא השמ ןוא .רזעְלאְוהשמדריו
 ן'רזעלא טימ

 = .גרַאּב םָעד ןּוֿפ !רהה ןמ

 הָדָשֲהלַּכּואְרּיַו .טכ

 ןרחא עו יִּ
 ןרַהַא תֶא ּוכְבַ

 עדניימַעג עצנַאג יד ןּוא .טכ
 ,ןהערער טָאה

 ,ןעגנַאגרַעֿפ זיא ןרהַא זַא

 ןרהַא טנייוװֲעּב ןַעּבָאה ייז ןוא

 ,גָעמ .גיסיירר

 לָאָׂשִי תיִּב ל
 .אכ =

 ינָענְכְה עַמְׁשּיַו .א

 דֶרֵע למ
 בֶנֶּנַה בשי

 לֵאָרְׂשִי אָּב יִּכ

 .לָארשי ןּופ זיוה עצנַאג םָאד

 טרֲעהרֲעד טָאה סֶע זַא .א
 ,ינענּב רעד

 ,(?ררע ןוֿפ גינעק דער

 ,ןעדיז ףיוא טניואוו סָאװ

 זיִא לָארשי סָאד

 ד ןּוֿפ גָעו םעד םימ םירתאה הרד

 רנה :זסיוא 00
 טימ ןעטירטשעג רֶע טָאה לארׂשיּב םחליו
 לָארשי פרק יב שרוח

 .םינגנַעֿפעג א םהיִא ₪ קל ךד-- :יבש ונממ בשיו ןיֿפ ןעגנַאֿפעג טָאה רֶע ןּוא
 ךיז טָאה לָארשי ןוא :ב | לארשי רדיו .ב

 (?רדנ ַא ןֶעּבַעגֲעג דיי
 ו ר ,טָאג ראפ הוחיל רדנ

 בה :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ןַּבעגּבָא טסעװ ּוד ביוא | ןתת ןתנ םא

 הוה םעָה תֶא
 .ידיב

 תמרה
 ;םֶהיִרֲע תֶא

 קלָאֿפ םעזיד

 ,דנַאה ןיימ ןיא

 (* ןַענַאּברעֿפ ךיא לע

 .טדעמש ַערֶעייז

 - טרָעהְעִנּוצ טָאה טָאג ןוא .ג = הוהי עמשיו 2

 לָארשי ןוֿפ םיטש יד

 ינענכה תא ןתיו עּבַעגַעגּבָא טָאה רֶע ןּוא
 ,(דנַאה רֶעייז ןיִא) י ינענּכםעד | הוה 5 רײד

 ןעכַאמ (5 .גָאזוצ א (= .ןורבח ןופ לימ 20 (:
 ,טָאג אפ ּביֹור יד ןעגילייה ,םרח =
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 ייז טנַאּברַעֿפ טָאה רֶע ןּוא םהתא םרחיו

 טרעטש ַערַעייז ןּוא םהירע תא

 םִעַ ןַעֿפּורעג טָאה ןַעמ ןוא םֹוו קמה םש ארקיו
 טרָא םָעד ןּופ .ןַעמָאנ

 ,המרח :המרח

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ד רהח רהמ ועסיו .ד
 רה גרַאּב ןופ

 םּוצ סָאװ גָעװ םָעד ףיוא ףוס םי ךרד
 1 ףוס םי - שש

 בֹּבְסִל
 דָא ץֶרֶא תא
 םַעָה שפנ רצקתו

 'ְךֶרּדַּב
 טָאה קלָאֿפ סָאר ןּוא .ה םַעָה רֵּבַדְיַו .ה

 ר ףיוא ןּוא טָאג ףיוא השמבו םיהלאב

 לה הָמָל
 = םִיְִמִמ
 רֵּבְדַּמַּב תֹומָל

 םָחְל ןיִא יּב

 ןהעגיּוצ םּורַא םּוא

 ,םודא דנַאל סָאד

 זיא קלָאֿפ סָאד ןּוא
 (?ןַערָאװַעג גידלּודַענּוא

 .גָעװ ןיא

 זנוא רהיִא טָאה סָאװ רַאֿפ
 טכַארּבעגֿפיוא

 .םירצמ ןּוֿפ

 ןיא ןַעּברַאטש ּוצ םּוא
 ?עטסיוװ רעד

 טיֹורּב ןייק ָאטינ זיא םָע ןער

 ,רָעסַאװ ןייק ָאטינ זיא סָע ןּוא םימ ןיאו

 ה עפ
 (*ןעגנירג רהעז םעד רָאֿפ :לקלקה ֶחֶּלַּב

 .טיורב
 טקישָעגְנָא טָאה טָאג ןוא -ו עָלַי 9

 שה תא
 םיפרשה

 עח תֶא וכשו
 בר םַע תמו
 :לארשימ

 )5 טלעקע ע עו רֶעזנּוא ןּוא

 - קלָאֿפ סָאד ףיוא

 עגיטֿפיג יד

 ןעסיּבעג ןעּבָאה ייז ןוא
 ,קלָאֿפ סָאד

 ןעּברָאטשעג זיא סע ןּוא
 קלָאֿפ לעיפ

 .לַארשי ןוֿפ

 יד ןֶערָאװעג ץרוק זיִא םָע (* .רַעעמֿפליש (1

 .םעטכַארָעֿפ (* .קלָאֿפ ן 8 ןעליוו רעד -- ַעֹלעַעַ

 ,ןָעגיטכיוו םינ )4

 .עגירנענערּב (5

 .דימלתהו הרומה תרות

 שחנה תֶא

 | .ןעכַאמ םַאז טינ ןָאק סָאװ

 .אכ ,תקח ,רבדמב

 ןעמּוקֲעג זיא קלָאֿפ סָאר ןּוא .ו םָעַה אביו .ז

 ץהשמ ּוצ השמ לֶא

 ;טנָאעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ּורמאיו

 ,טגירניזעג ןַעּבָאה רימ נאט

 טרָערעג ןַעּבָאה רימ סָאװ ונרּבד יִּכ

 = ןריד ףיֹוא ןּוא םָאנ ףיוא ףבו הוהיב

 הָוהְי לֶא לֶּלַפְתִה
 ּניִלְעַמ רֵסיו

 ,טָאג טָעּב

 א ָאהטּבָא לָאז רֶע סָאד
 זנוא ןופ == = (ןע)גנאלש יד

 הָׁשֹמ ללי
 | :םעַה דב

 הוהי רמאיו .ח

 השמ לא
 ףרש ל הֵׂשֲע

 ףיֹוא ןָא רהיֵא (!טכיר ןּוא םנ לע !תא םיִׂשְ

 ןַעמעּבַעג טָאה השמ ןוא

 .קלָאֿפ סָאר ראפ

 טגָאזָעג טָאה טָאג ןּוא .ח
 :ץהשמ ּוצ

 גנַאלש ַא ריד ךַאמ

 ,גנַאמש ַא
 :ןייז יֹוזַא טַעוו היחו

 .טרָעװ סָאװ ,רֶערֶעי ךושגה לּכ
 ,ןַעסיּבעגניַא צה צד

 רהיִא ףיֹוא רַע םָעו ותא הארו
 ןאהט קוק ַא 0
 .ןָעּבְעל ןעביילב טָעוו רָע ןּוא :יחְו

 טכַאמָעג טָאה השמ ןּוא .ט השֹמ שעיו .מ

 גנַאלש ענרַעּפוק ַא תשחנ שחנ
 ל: הב

 טעטכירֶעגנייַא יזטָאהרַעְנא סגה לע וחמישיו
 ,גנאמש ַא ףיוא אה = ח רואה

 :יֹוזַא ןֶעווֲעג זיא סע ןּוא היהו

 טָאה גנַאלש (?ַא ּבֹוא | שחנה ךשנ םא
 ןַעסיּבעגנייַא וי א

 ,ןָעשנַעמ א שיא תא

 ןָאהטעג קוק א רֶע טָאה טיבהו

 ו גנַאלש ענרַעּפיק יד (5ףיוא תשחנה שחנ לא

 .ןעבְל ןֶעּבעילּבעג זיִא רֶע ןוא :יחו

 .וצ (5 .יד (? .ןָא רהיא ץֵעז ,אוהמ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 שש

 לָארשי + רעדניק יד ןוא .י
 טזיירעג ןַעּבָאה

 טרָענַאלעג ןָעּבָאה ייז ןּוא

 לאָרׂשִי יִנּב וע י
 :תבאב ּונחיו

 .תבא ןיִא 0
 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא .אי = תבאמ ּועסיו .אי
 תבא ןופ == | ֹ -
 טרענַאלעג ןָעּבָאה ייז ןוא ונחיו

 ,םירבע יע ןיא = םיִרָבֲעָה עב
 ,עטסיוו רעד ןיִא רֵּבְרִּמַּב

 ,בָאֹומ רָאֿפ זיִא עכלַעװ באומ ינפ לערשא
 .טיײ:ןעגרָאמ ןוֿפ :ׁשֵמָׁשַה חרוממ

 יז ןֶעּבָאה ןעמרָאד ןוֿפ בי ועסנ םשמ .בי
 טזיירעג א +

 טרעגַאלעג ןעבָאה יי ןוא ;דֶרֹז לַחַנּב ּונֲחּיַו
 .דרז לָאהט ןיא

 ויז ןַעּבָאה ןַעמרָאד ןּוֿפ .גי ועסנ םשמ .גי
 טזיירעג א

 וניו
 ןונרא רב
 רָּבְדְמַּב ֶׁשֲא
 ירמָאַהלְבְמ אצה

 .טרעגַאלעג ןעּבָאה ייז ןוא

 ,ןונרא טייז רֶענֶעי ןופ

 ,עטסיוו רֶעד ןיִאזיִא רֶעכלַעו

 ןוֿפ סיֹורַא טהָעג רֶעכלֲעוו
 ;ירומא ןוֿפ ץינֲערג רעד

 ןונרא ןֶעד ןונְרַא יִּכ
 ,בָאֹומ ןוֿפ ץינערג יד זיִא בָאֹומ לּובג
 בָאֹומ ןָעשיווצ באומ ןיִּב

 :ירמאה ןיֵבּו

 מאי כ לע די
 תֹמֲחְלִמ רֶפֵסּב

 !הֹוהי
 .הָּפְּ בהְו תֶא

 .ירומא םָעד ןעשיווצ ןוא

 (:טנָאמרָעד טרעװ םּורַאד .די

 יד ןּופ ךּוּב םָעד ןיא
 (?ןעמיירמש עכילטענ

 הפּוס ןיִא בהו

 ןונראיִלחּנהֶאו
 םיִלֲחִּנַה דֶׁשֲאְו .וט

 מג רֲֶא

 .ןֹונרַא ןּוֿפ ןעסּולֿפ יד ןּוא

 ןוֿפ םּוגסיֹוא רעד ןּוא .ומ
 ,ןעסּולֿפ יד

 טניינעג ךיז טָאה רֶעכלעוו

 ןעמירמשעג טָאה טָאג סָאװ (5 .טגָאזעג (
 .קלָאֿפ ןייז רַאֿפ

 ;ןמיִׁשיַה יֵנְּפ לַע

 ס9 .אכ ,תקח ,רברמב

 רע ץיזניואוו םּוצ רע תבשל

 טנהֲעלֲעג ךיז טָאה רֶע ןו לובגל ןעשנו
 .בָאֹומ ןוֿפ ץינערג יד ןָא [:באומ = וי

 הָראַּב םָּׁשִמּו .וט

 רֵאָּבִה או

 הֹוהי רַמָא רשא

 / הַשמל

 םָָה תֶא ףסָא
 :םימ םֶהָל הנ
 | לֵאְרְׂשִי ריִׁשֵי זא .זי

 תאָוה הרישח תא

 ןענעז) ן עטרָאד ןופ ןּוא .וט
 .רַאּב יי (ןעגנַאגעג יז

 ,ןענורב רעד זיא סָאד

 טָאה טָאג ןעְכלָעוו ןַעגַעוו
 טגָאזֲעג

 | :ןהשמ ּוצ

 קלָאֿפ סָאד לָעמַאזרַעֿפ

 ןֶעּבַעג יוז לָעװ ךיא ןּוא
 ,רַעסַאװ

 לָארשי ןעגנוזעג טָאה ןַאד זי

 :דעיל סָעְזיד

 ,ןֶענּורּב ,ףיורא םּוק ראב לע

 .םהיִא טגניזעּב ;הָל ונע

 -- ,ןענורב א .חי ראב .חי
 םירש הורפח םהיא ןַעּבָאה ןַעּבָארגעג

 ןעמשריֿפ ד וצד
 יד םהיא ןַעּבָאה ןעָּפרעג םָשָה יֵביִדְנ ַהּורַּכ |

 קלָאֿפ ןיֿפ ָעֹלֲערַע
 סָאװ (:לעֿפירג םָעד םימ| = קקחִמִּב

 .סנעקעטש ָערֶעייז ףייא | |םתנעשמב
 בפ 5

 .הנתמ 145 דד ןייק -- עטסווו רעד ןופ ןוא ;הנתמ רבדממו
 ןייק---הנּתמ ןוֿפ ןּוא .שי הָנָּתַכְמּו .םי

 ,טָאילחנ לֵאיִלֲחַנ
 ;תֹומַּ לֵאיִלֲחַּצִמּו

 אינה תֹומַּבִמּו כ

 .תומב ןייק לָאילחנ ןּוֿפ ןּוא

 ,לָאהט ןיִא תומב ןוֿפ ןּוא .כ
 ,בָאֹומ דלֲעֿפ ןיא זיא סָאװ בֵאֹומ הֶדָׂשַּב רֶׁשֲא

 ,חנספ ןוֿפ ץיּפש רעד ףיוא הֵגְִּפַה שאר

 ךיז טהָעז סָאװ הפקשְנו

 רעד ןופ עעכַעלֿפ רֶעד ףיוא
 .עטסיוו

 טימ ,לָענָאנ רענֲעלהָאטש ַא זיא קקוחמ (:
 .גרעבניימש  .ןייטש ןיִא טצירק ןעמ ןעכלַעוו
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 .יעיבש

 הרשי חלשיו טקישֲעג טָאה לָארשי ןּוא .אנ לארׂשי חלשיו .אכ

 עא < םיִכָאְלַמ
 ,ןחיס ּוצ ןחיס לא

 ירֹומא ןוֿפ גינעק רַער ירמאה ךלמ

 :גירנַעגָאז יֹוזַא :רמאל

 ןהעגכרוד ליוו ְךיִא .בכ | הֶרֵּבֶעֲא .בכ

 }רנַאל ייד ! ךצְרַאב
 םינ ךיז ןעלַעוו רימ '  ! המנ אל

 (:ןַערהֲעקּבָא +

 ןיא ןוא דלָעפ א א | םרכבו הדשב
 , ןעטרָאגנייװ ַא שן } לש }

 ןעקנירט טינ ןעלַעװ רימ ראב ימ התשנ אל
 ,ןענורב ַא ןופ רֶעסַאװ סנש ןז

 גינעק ןוֿפ גָעוו םָעד ףיוא
 ,ןהָעג רימ ןֶעלֶעוו

 ןהעגכרור טינ ןֶעלַעוו רימ זיב

 ףלנ למה הרב

 רבענ רשא דַע

 (?טיּבַעג ןייד לב

 טינ טָאה ןחיס רֶעּכָא -כ ןחיס ןתנ אלו .גכ
 (?טּביֹולרַע

 | לָארשי לֵאָרְׂשִי תא

 ;טיּבֲעג ןייז ןהָענּוצכרּוד ולב רבע

 טלעמַאזרָעֿפ טָאה ןחיס ןּוא ןחימ ףסאיו

 קלָאֿפ םָעצנַאג ןייז מע לכ תא |

 ןעגנַאגַעגסיֹורַא זיא רָע ןּוא אֵציו

 לָארשי ןָעגָעקטנַא = לֵאָרְׂשִי תארקל

 ,עטסיװ רֶעד ןיִא ֵרָּבְדִּמַ

 הֵצְהִי אביו

 לֵאָׂשיִּב ם הל

 ֵארְׂשִי וָּכיו .דכ

 = בֶרָ
 וצרַא תֶא שי
 בִי דע ןנראמ

 ץהי ןייק ןֶעמּוקֶעג זיִא רֶע ןוא
 ןעמירטשעג טָאה רֶע ןּוא

 ארשי ןֶעגַעג
 - םֶהיֵא טָאה לָארשי ןּוא .דכ

 ןעגָאלשַעג
 דרָעווש ןוֿפ ףרַאש םָעד טימ

 רנַאל ןייז טּברֲעַעג טָאה רֶע ןּוא

 ,קּבי זיּב ןֹונרַא ןוֿפ

 .ןֶעּבֲעגַעג = .ץינעהג (* .ןהָעגּבָארַא ,ןעגיינ (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 לָאְרְשְי חיו .הכ

 .אכ ,תקח ,רבדמב

 ,ןומע ינב יד זוב - ןומע ינב דע

 קרַאטש ןָעווֲעג זיִא םִע עד וע יכ

 .ןומע ינב יר ןּוֿפ ץינערג יד = :ןומע ינּב לּובנ

 ןֶעמונֲעג טָאה לָארשי ןּוא .הכ

 ורְז :
 ,טרָעמש ַעְלַא עזיד םיִרָעָה ל תא

 אשי בשיו טצֶעזֲעּב ךיז טָאה לָארשי ןוא לארׂשי בשיו
 ,ירומא ןופ טרעטש עלא ןיא = ירמָאַח יִרָע לֵבֵּב

 ןובשח ןיִא ןוּבָשָחְּ

 ערהיא עלא ןיִא וא  ;ָהיִתֹנְּב לֶבבּו
 .((טרֲעטשרָאֿפ

 ןֹוּבׁשֲח יִּכ .וב זיִא ןובשח ןַעד ,וכ

 | למ | ןחיס ריע

 אוה יִרמאה

 םָחְלִנ אּוהְ

 = רָעד ,ןחיס ןוֿפ טדָאטש ַא
 ;ירומא ןוֿפ גינֲעק

 ןעטירטשעג טָאה רֶע ןּוא

 ןֶעידרַעהירֿפ םָעד טימ באומ ְךְלמְּב
 בָאֹומ ןוֿפ גינֲעק ןושארה

 דנַאל םָעצנַאג ןייז :ת ליש עמּנעגָּא טָאה רע ןיא ןצרא לכ תֶא חיו
 ("דנַאה ןייז ןופ ןדימ

 .ןֹונרַא זיב : ןנרא דע

 ןַעגָאז םּורַאד ,זכ ןֵּכ לע זמ

 ;(+רענרערפינכיײלג יד םילשמה ורמאי

 ,ןובשח ןיִא טמּוק ןוּבשח ואב

 טגיטסָעּפָעּב ןּוא טיֹוּבֲעג לָאז ןנוכתו הנה
 ערע בר יי

 .טרָאטש ס'ןֹוחיס : ןוחיס ריע

 רַעײֿפ ַא ןֶעד .חב שא יִּכ .חכ

 ןוֿפ ןֶעגנַאנַעגסיֹורַא זיִא ןובשחמ האצי

 ,ןובשח תדחה דנה
 םַאלֿפ ַא הֵבָהָל

 ,םרָאמשפיוה ס'ןוחיס ןוֿפ ןחיִמ תירקמ

 ,טכַאמ (" < .רָעֿפרַעד ,טרָעטש:רַעטכַעמ {1

 .רעטכיד עשידוי יד (* .טפַאשרעה



 בָאֹומ רָע הֶלְבֶא
 ;ןנרַא תֹומַּב יִלָעּב

 בָאֹומ ךֶל יוא .טכ

 שומכ םע ָּתְדבָא
 טל וין
 תיִבְׁשַּב ויָתֹנבּ

 :ןחיס יִרֹמַא למל
 םרינו ל

 ןֹוּבְשֶח דַבֶא

 ביד דע
 חפנ דע םיִׁשַּנַו
 ;אַבְדיִמ דַע רֶׁשֲא

 ֵאָרְשִי בשיו אל

 ;ירמאַה ץֶראְּב
 השמ הש .בל

 רֶזעְי תֶא לגרל

 ָהיִתְנְּב ודב

 .ירמָאָה תֶא שרי

 :םש רֶעַא
 וניו .גל

 ולֲעַּיַו

 ןשבה ְךֶרֶּד
 ְךֶלֶמ גוע אציו

 ןשבה
 ש ₪

 םָתאָרְקִל
 וּמַע לֶכְו אּוה

 :יִעְרְדא הָמָחְלִּמַל

 הרומה תרות

 רע טרהעצרעֿפ טָאה יז

 ,בָאומ ןופ =
 עכיֹוה יד ןופ רַעמְעג יד

 .ןֹונרַא ןיא רָעטרֶע
 ,בָאֹומ ,ריד הָעוװ .טכ

 ןערָאלרַעֿפ טויּב ּוד
 !קלָאֿפ ס/שומב ,ןָערָאווענ
 ןהיז ענייז (+ טכַאמעג טָאהרֶע

 (?ענעֿפָאלטנַא ןייז ןֶעלָאז
 ןיא רֶעמכעמ ענייז ןּוא

 סיגגנַטֿפַעג
 .ןחיס ,ירֹומא ןּופ גינעק םייב

 ייז ןַעּבָאה רימ .ל
 ;(* ןעסָאשַעּב

 ןֶערָאװַעג זיא ןֶערָאלרַעֿפ
 ןֹוּבשח

 , ןביד וי

 טסיװרָעֿפ ןַעּבָאה רימ ןּוא
 ,חפנ זיב

 .אברימ ייּב זיא סָאװ

 ךיז טָאה לָארשי ןּוא .אל
 טצֶעזֶעַּב :

 .ירמא םָעד ןוֿפ דנַאל ןיא

 טקישעג טָאה השמ ןּוא .בל

 ,רזעי ןהָעזסיֹוא

 ןעגנואווצַעּב ןַעּבָאה ייז ןוא

 ,טרעטשרַא5 ץרהיא |
 ּבירטרַעֿפ טָאה רֶע ןּוא

 ,ירומא םָעד
 .ןָעווֲעג טרָאד זיא רֶעכלַעו

 ךיז ןַעּבָאה ייז ןּוא .גל
 טדנעוועג

 ןעגנַאגעגּפױֹורַא ןענַעז ייז ןוא

 ,ןשב ןוֿפ גָעװ םָעד ףיוא

 ןעגנַאגענסיֹורַא זיא ןשב ןוֿפ גינֲעק רֶעד ,גוע ןּוא

 ליז ןעגָעקטנַא

 קלָאֿפ סַעצנַאג ןייז ןוא רַע

 .יערדא ןייק געירק םּוצ

 ;רֶעֿפ (5 .עגנילטכילֿפ ('

 .רימלתהו

 ונח

 1 .אכ ,תקח ,רברמב

 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא .דל| הזו מאה .דל
 ;ץהשמ ּוצ ! השמ לא

 ,םהיִא רַאֿפ םינ עטכריֿפ ותא אריֵת לא

 דנַאה ןייד ןיא םּורָאװ ךדיב יִּכ

 םהיִא ןֶעּבנַעגּבָא ךיא ּבָאה ותא יִּתִתַנ

 ומע לַּב תאו

 צר א
 ול תשע
 תשע רש

 קלָאֿפ סָעצְנַאְג ןייז ןוא

 ,דנַאל ןייז ןּוא

 סהיִא ןָאהמ טסלָאז ּוד ןּוא

 ןָאהמַעג טסָאה ּוד יוו

 ,ירומא ןופ גינעק םָעד ןחיס יִרֹמֲאה ךֶלֶמ ןחיִסְל

 ט10 0%

 .ןֹוּבשח ןיִא טניואוו רַעְכְלָעוו בֵׂשֹיי רֶׁשֲא
 :ןובשחב

 ןענַאלשעג ןַעבָאה יז ןוא חל  ֹותֹא וכו .הל
 םהיֵא | 7

 ןהיז ַענייז ןּוא וינב תאו

 ,קלָאֿפ סָעצנַאג ןייז ןוא ומע לֵב תֶאְ

 מינ םהיא טָאה ןַעמ זיּב | ראשה ִּתְּלִּב דַע
 ןעוָאלעגרעּביִא | ל

 ,טסָער ןייק דירש

 (3ִטּברָעְעִ ןַעּבָאה יז ןוא :ֹןצְרַא תא ושרייו
 ,דנַאל ןייז

 6 בכ

 לַארשי רָעדניק יד ןּוא .א לֵאָרְׂשִייִנְּב ועסיו .א
 טזיירעג ןַעּבָאה

 טרָענַאלַעג ןָעּבָאה יז ןּוא

 ןופ .ןעסָענעטסיװ יד ןיא  בָאֹומ תֹובְרָעְּ
0 

 .בָאֹומ
 ריר ןעגעג : ה: 1 ,ןדרי טייז רֶענֲעי ןופ :וחרי ןּררילרבעמ

 .גל---א ,אי םיטפוש :הרטפה

 .ענעּבַע (6 .ץיזעב ןיא ןעמונעג 0



 .דימלתהו הרומה תרות 88

 .קָלְּב
 ,ןהוז ס'רֹופצ קלב ןּוא ,ב

 ןהָעזֲעג טָאה
 .קֶלֵּב ארו .ב

 רופצ ב

 ֵׂשֲע רֶׁשֲא לֵב תא

 לֵאָרשִי
 .ירומא םעד = !

 טָאה לַארשי סָאװ ,םָעלַא
 ןָאהמַענ

 ;ירטאַל
 נג רהעז טָאה בָאֹומ ןּוא 5 באומ רָנִיְו כ

 ,קלָאֿפ םִעַד רָאֿפטַעטכריֿפ !דאמ םָעָ ינפמ

 ,לעיפ זיִא רֶע לייוו אּוה בר יִּכ

 גיסירדרֶעּביִא זיא ץ'בָאֹומ ןוא וה יה
 (ןַעּבעל סָאר) ןערָאװַעג / בָאמ ץֶקָיו
 .לֶארשי רַעדניק יד ּבעילּוצ :לֵאָרְׂשִי נב יִנְפִמ

 טגָאזֲעג טָאה בָאֹומ ןוא +  בֵאֹומ רֶמאַֹו .ד

 ןדמ יז ל
 לָהְקה וכחלי הע
 .וניתביבס לֵּכ תא

 ושה חל
 הָדָשַה קֶרָי תֶא
 רופצ ןֵּב קֶלִבּ

 .בָאֹומְל ְךֶלֶמ
 :אוהה תֶעַּב

 ;ןידמ ןּוֿפ עטסֶעטלֶע יד ּוצ

 גנולמַאזרַעֿפ יד טָעוװו טציא
 ןעסַערֿפּבָא

 ,זנּוא םּורַא זיא סָאװ ,סָעלַא

 ּבָא טסָערֿפ םּכָא רַעד יוו

 .דלעֿפ ןּופ סנירג סָאד

 ,ןהוז ם'רופצ ,קלּב ןּוא

 גינעק רעד (ןֶעוועג זיִא)
 בָאֹומ ןוֿפ

 :מייצ רֶענַעי ןיא

 טקישעג טָאה רֶע ןּוא .ה
 ןעמָאּב

 ןהּוז ס'רֹועּב ,םעלּב ּוצ
 םיִכָאְלַמ חַלְׁשִּיַו .ה
 רעַּבֶּבעְלַּב לא
 ןייק | הרותפ

 ָהּעַ לַע רֶׁשֲא
 ומע יב ץֶרָא

 ,הרותפ

 ,(תרפ) ךייט םייּב זיִא סָאװ

 ןוֿפ ןהיז יד ןוֿפ דנַאל ןיִא
 ,קלָאֿפ 0

 םהיִא ןַעֿפור ּוצ ול .ארקל

 :גידנַעגָאז רמאל

 ,הָעְו הנה

 ןֶעגנַאנֲעגסיֹורא זיִא קלָאֿפ ַא םירְצּמִמ אי םַע
 ,םירצמ ןופ

 יִָמַמ אּוה םּוצְע יִּכ

 ץֶראָה ןמ ונשרגאו
 יתעדי יכ

 .בכ ,קלב ,רבדמב

 הֵּסִכ הֵּנִה

 ץראה ןיע תא

 :יִלֵּמִמ בֵׁשֹי אּוהְ

 אנ הכל הָּתַעַו ו

 יל הֶרָא
 הזה םָעָה תֶא

 טקֲערֲעּב ןיוש טָאה רֶע

 ,רנָאל םָעד ןּופ ןייש םָעד

 .רָעביִאְנָעְגְעגַרִיִמ טציז רֶע ןּוא

 ,ךָאד םּוק ,טציא ןּוא דו

 רימ ךּולֿפרעֿפ

 ,קלָאֿפ םָעזיר

 רַעכיירלהָאצ זיִא רֶע ןעד
 ,רימ ןוֿפ

 ןענעק ךיא לַעװ טכײליֿפ
 (+ ןעגָאלש םהיא

 יי םהיא לָעװ ךיא ןּוא
 ;דנַאל םָעד ןוֿפ ןַעּביירמ

 סייװ ךיִא ןֶעד

 וב הַּכַנ לֵכּוא יַלּוא

 טשנֶעּב ּוד ןַעמַעו ףֶרְבִּת רֶׁשֹא תא

 ,טשנֶעּבעג זיא רעד = ףרבמ

 טסכולֿפ ּוד ןֶעמָעוו ןּוא ראה רשאו

 .ןייז טבולֿפרַעֿפ טָעוװ רעד ;ראוי

 ןעגנַאגעג ןֶענַעז םִע ןּוא -ו
 בָאומ ןוֿפ עטסעמלע יר

 ןידמ ןוֿפ עטסעמלֶע יד ןּוא ןידמ ינקזו

 ןיִא .(?ןיול;רָעּביִיצ טימ םדיב םימסקו
 ;דנַאה רֶעייז הזו 7 8

 בָאֹומ ינקז וכליו .ז

 ןעמוקעג ןָענש יז ןוא - םעלּב לא ואביו
 םעלב ּוצ דגי רצ ןצ=
 םהיִא ּוצ ןֶעּבָאה יז ןּוא וילא ורדיו
 םדֲערֲעג שי =
 .רָעטרַעוװ ס'קלב :קֶלַב יִרְבְּד

 םֶהיֵלֲא רמי .ח

 הָלֵלֲ הפ וניל

 ןָעבְעג ךייַא לָעװ ךיא ןּוא םכְֶא יִתֹיׁשֲה
 ,טרָאװמנַא נַא רֵבָּד

 הוה רּבְדְי רָשָאּב
 ילא

 בָאֹומ ןופ עמשרָעְבָא יד ןּוא בָאֹומ ירש ובשיו
 ןַעּבילּברַעֿפ ןֶענַעז

 .םעלּב ייב :םָעלִּ םע

 ..ןעגָאלש ןָעלַעװ רימ -- הּכנ (1
 .גרָעּבנייטש .םימסק

 :טגָאזעג ייז ּוצ טָאה רֶע ןּוא .ח

 םכַאנ יד ָאד רֶעּביִא טגניטכַענ

 .ןַעגָאז רימ טָעוו טָאג "|

 רכש (?



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעמּוקֲעג זיא טָאג ןוא .מ םיהלא אביו .מ

 םעלב ּוצ םַעַלַּב לֶא
 :טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא רמו

 רַענַעמ עזיד ןָענעז רֶעוו הֶּלֵאָה םיִׁשָנאָה ימ

 ? רוד ייּב : : ךכע

 םָעְִּב רֶמאֹּיו .י

 םיִלֶאָה לא

 רופצ ןּב לב

 טנָאזֲעג טָאה םעלּב ןּוא .י

 ;טָאג ּוצ

 ,ןהוז ס'רֹוּפצ ,קלּב

 ,בָאֹומ ןּוֿפ גינעק רעד בֵאֹומ ְךֶלֶמ

 :(ןעגָאז) רימ ּוצ טקישעג טָאה :ילא חלש

 , הָעַז .אי הנה .אי

 טהעג סָאװ ,קלָאֿפ סָאד | אציה םָעָה
 ,םירצמ ןוֿפ סיֹורַא | םירצממ

 ןייש םָעד טקֶעדעּב טָאה ץראה ןיע תא םכיו
 ;דנַאל םַעד ןופ טאצצ )= ל ה
 טציִא הָּתַע
 ,םּוק הֵכְל

 ,םהיִא רימ טלישרַעֿפ = ותא יִּל הבק

 ןענעק ךיא לע םכייליפ לֵבּוא ילּוא

 ,םהיִא טימ ןעטיירמש וב םֶחָּלִהְל

 םהיִא לָעװ ךיִא ןוא :ויתׁשרגו
 .ןעביירטסיורַא | =
 טנָאזעג טָאה טָאנ ןיא .בי םיהלא רמאיו .בי

 :םעלב ּוצ םָעְלִּב לא

 ֶהָּמִע ְךֵכָת אל
 ןעכּולֿפ טינ טסלָאז וד םעה תֶא רֹאָת אל

 ,קלָאֿפ סאד
 .טשנַעּבעג זיא רֶע םורָאװ  :אּוה ףורב יִּכ

 ,ןהָעג טינ ייז םימ טסלָאז ּוד

 .ינש

 םָעְלַּב םָקיו גי ;פווא זיא םעלּב ןּוא .גי
 ןענַאמשעג

 הירֿפ?רָעד ןיִא רֵקּבַּב

 יד ּוצ טגָאזַעג טָאה רֶע ןּוא קלבירש לֶא רמאיו
 :קלב ןוֿפ עטשרֶעּבָא

 ּונֵּמִע ךלָה

 לב דוע סי 5

 !יִלֵא ךלחמ |

 89 .בכ ,קלנ ,רבדמב

 םֶכְצְרַא לֶא ּוכְל
 הָוהְי ןָאמ יִּכ
 = יל
 מע לח

 ,דנַאל רֶעייֵא ןיִא טהָעג

 טינ ליוו טָאג ןעד

 (1ןַעּביֹולרֶע רימ

 .ןהָעג ּוצ ךייא טימ

 ןוֿ מרעב יד ןוא ,ר ירש ּומּוקָיו .די
 ןענַאטשעגֿפױא ןֶנַעז בָאֹמ| בָאֹומ

 קלב ּוצ ןֶעמוקֶעג ןֶענַעו ןוא  קֶלֵּב לא ּואֹבֵיַו

 :טגָאזֲעג ןַעּבָאה ייז ןוא ורמאיו

 טינ ליוו םעלּב םעלּב ןאמ

 .ןהָעג זנוא טימ

 ךָאנ טָאה קלב ןּוא .וט
 )0 טרהָעמרָעֿפ די

 ,עטשרַעּבָא ןַעקיש ּוצ םירש חלש
 וג -ןב

 עטרה ןּוא ַערַעסַערג םידבכנו םיּבַר

 .עזיד ןופ ;הָּלֲאְמ |

 םעלּב ּוצ םעְִּ ןעמוקעג ןִענַעז ייז ןּוא . לא ואביו .זמ
 םהיִא ּוצ ןָעְבָאה ײז א  ֹול ורמאיו

: 
 ;טגָאועג

 ,קלּב טגָאװג טָאה יֹזַא| = ץֶלָּב רמָא חּכ
 :ןהוז ם'רופצ רופצ ןב

 בָא טינ ךיז טלַאה ענמת אנ לא

 ,רימ ּוצ ןהָענּוצ ןופ

 עד .ויךֶרָּבַכֲא דֵּבַכיִּב זי

 | דאמ
 רמאת רשא לכו

 רהעז ךיד לַעְוו ךיא ןֶע
 ,ןַערהַע

 טסָעװ ּוד סָאװ ,םָעלַא ןּוא
 ,ןַעגָאז רימ ילא :

 ; ןָאהמ ךיִא לָעו השעא

 הא בק נָא = אָ
 רימ טלישרָעּפ יִל הבק

 .קלָאֿפ םָעיֹר !הֶּזַה םָשָה תֶא

 .טקישעג רַעריװ טָאה רֶע (5 .ןעָאל (
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 םָעְּב ןַעַּיו .חי
 רמאיו

 קֶלְב יִדְבַע לֶא
 קֶלְב יל ןָתָו סא
 ֹותיִב אלמ

 בה ףסּכ
 | 0 רבעל לכּוא אל

 יָא חיה
 תושעל
 ;הָלֹודְג וא הנק

 התעו .מו

 .הזב אָנ ובש

 םֶּתַא נג
 הלילה
 < צה

 העדאו

 .דומלתהו הרומה תרות

 טָאה םעלּב ןּוא ,חי
 רַעֿפטנַעעג

 טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 :טכענק םיקלּב ּוצ

 ןַעּבעג רימ לָאז קלּב ןַעו

 לּופ זיוה ןייז

 ,דלָאג ןּוא רָעַּבְליז

 ןֶעמֶערטרַעּביִא טינ ךיא ןַעק

 (1להָעֿפעּב ד

 ,טָאג ןיימ טָאנ ןוֿפ

 ןָאהמ ּוצ

 א רֶעדֶא ךַאז עניילק א
 .ךַאז עסיורג

 ןּוא טי ָאולַא טציִא

 ,ריה ךָאד טּביילב

 ,רהיא .ךיוא
 טכַאנ יד

 ,ןעסיוו לָעוו ךיא ןּוא

 רימ טימ טָאג טעו סָאװ) יב הוה ' ףסי המ

 יּמָע
 םיִהלֲא אביו .כ

 עב לֶא
 .הָלל
 ול רֶמאֹיו

 ל ארקל םִא
 ִָׁנֲאָה ואב
 ּתִא ל םּוק
 ֵבָּדַה תֶא ּךַאְ
 יֶלֵא רֵּבֲַא רֶׁשֲא
 :הָׂשֲעַת ותא

 .ךורפשסיוא (1

 .ןֶעדער רֶעדיװ ההחלמה

 ןֶעמּוקָעג זיא טָאג ןוא .ב

 = םעלּב ּוצ

 טכַאנ ייב

 םהיא ּוצ טָאה רֶע ןּוא
 :טנָאזעג

 ןַעֿפור ּוצ ךיד ּביֹוא

 .,ןַעמּוקֲעג רַענַעמ  יר ןענעז

 | ,ייז טימ הָעג ,ףיוא העמש

 ,(:סָאר רֶעֹּבָא רּונ

 ,ןֶערֲער ריד ּוצ לָעוװו ךיִא סָאװ

 .ןָאהט ּוטסלָאז סָאד

 .טרָאװ סָאד (

 םיהלַא ףַא רַחּיַו.בכ

 .בכ ,קלב ,רברמב

 .ישילש

 :פיוא זיא םעלּב ןּוא .אנ םָעְלְּב םקיו .אב
 ןַענ אט ושעג \ לש: * וכ וג /

 די " = הירפירעד ןיא רקבב
 טלעטָאזעג טָאה רֶע ןּוא ונתִא תא שבחיו

 ןילעוע ןייז

 ;נַאגְע : יב ןעגנַאגעג זיא רע ןוא הלו

 .בָאֹומ ןופ עטשרָעּבָא יד טימ | :באומ ירש םע

 טָאה ןרָאצ סָעטָאנ ןּוא בכ
 ,טנערּבעג

 אוה ךלוח יּכ טהעג רֶע סָאװרַאֿפ

 הָוהְיַדַאְלַמ בֵית
 / רֶהַּנ
 ל טֵׂשְל
 ונתַא לע בָכר אּוהְ

 :ומע ויִרָעְנ ינשו

 ךיז טָאה לענג סָעטָאג ןּוא
 טלָעטשַעג 2
 יה גָעוװ ץֿפיוא

 ,רַערעמש םלַא םהיִא

 ןיִלֶעזע ןייז ףיֹוא טייר רֶע ןּוא

 ןעגנּוי .ייווצ ענייז ןּוא
 .םהיֵא טימ

 ןהערֶער ג טָאה ןיִלֲעזַע יר ןּוא גב ןותאה ארתו .גכ

 ,לָעגנַע סֶעטָאג הָוהְי ףאלמ תא

 דרב בֶצְנ
 דָיַּבהֵּפּולְׁשֹוּברַחְ

 אה ָתַו
 הדק ןמ
 הָרָשּב ֶָלֵּתְו
 םָעְִּב היו
 ןתָאָה תא
 :ךְרדה ּהָתֹּמַהְל

 = מע הנ
 הוהי ךְֵלַמ

 גָעוו ץֿפיוא גידנעהעטש

 ןֶעגיֹוצעגסיֹוא דרָעווש ןייז ןּוא
 ,דנַאה ןייז ןיא

 ךיז ןילַעזֲע יד טָאה
 (+טרהָעקֲעגּבָא

 גָעוו םַעד ןופ

 םיִא ןעגנַאגעג זיא יז ןּוא

 ןעגָאלשעג טָאה םעלּב ןּוא

 ןילעוע יד

 ("ןערהעקּוצֿפיֹורַא יז םּוא
 .גָעו ץֿפיוא

 טָאה לַעגנַע סעמָאג ןוא .דכ
 טלֲעטשָעג ךיז

 (גָעוו (ןעלָאמש) א ףיֹוא לועשמב |
 ,רָענמרעגנייוו ןעשיווצ םימרכה

 .ןעגיינ וצ יז (* .ןֶעגנ ננַאגַעגּבָארַא ,טגיינעג (
 .גָעוק םוֿפ א -- לע וש ןופ = עשמ )3



 .דימלתהו הרומה תרות

 הֶּזִמ רֵרָג
 ;הזִמ רֶדָגו
 ןותאה אָרּתַו .הכ

 טייז רעד ןופ ןיוצ ַא

 .טייז רָעד ןוֿפ ןיוצ ַא ןוא

 טָאה ןילָעזַע יד זַא .חכ
 הָעזרֲעד |

 8 ,לָעגנַע םָעמָאג = הוהי ךאְלמ תא

 טקירדעגוצ ךיז יז טָאה ריקה לא ץחלתו
 דנַאװ רָעד ּוצ

 ץחלתו טקירדָעגוצ טָאה יז ןּוא
 םָעְלִּב לר תֶא
 .ריִמֵה לֶ
 !הָתּכַהְל ףֶסֵיו
 ףאְלמ ףסויו כ

 רובע הָוהְי

 ,טרָא ןָעגנָע'גַא ןיא טלעשעג ךיז טעה רֶע ןוא רֶצ םֹוקְמִּב רמעיו
 גו ןייק ָאטינ זיִא םָע ואו | ל ן'א רֶשֲא

 ךיז ןערהֲעקוצּבָא תטנל

 :לואמשו ימי
 ןותאָה ארו .זכ
 ,לֶעגנַע םעטָאג = חָוחי ָךַאְלַמ תא

 על תַחַּתְַּבְרִּתַ
 ָעְלּב ףַא רַחיו
 ןֹותִאָה תֶא ףינ
 :לּקמַּב

 סּוֿפ ס'םעלּב

 ,רנַאװ רעד ּוצ

 רעדיוו יז טָאה רֶע ןּוא
 .ןַעגָאלשעג

 זיִא לָעגנָע םָעטָאג ןּוא .ונ
 ןעגנַאגַעגּבָא רעדיוו

 .סקניל רָעדָא םטכַער

 טָאה ןילָעזע יד זַא ןּוא זמ
 ןהָעזרֲעד

 טנעלַעגרערינַא ךיז יז טָאה
 ;םעלּב רַעטנּוא

 טנַערּבעג טָאה םִע ןּוא
 ןרָאצ ס'םעלּב

 ןעגָאלשַעג טָאה רֶע ןּוא

 .ןָעְקָעטש םַעד .טימ

 הָוהְי חת .חב
 אַ יפ תא
 עְִבְ רֶמאתַו
 הל יִתישָע המ
 ִנתיִּבַה יִּ
 :םיִלָנְר שלש הָז
 םָעְלִּב רֶמאֹּיַו .טכ

 =  ןָָֹל

 טנַעֿפַעעג טָאג טָאה .חב

 ,ןָאהמַעג ריד ךיא ּבָאה סָאװ

 ןעגָאלשַעג ךימ טסָאה ּוד טָאד

 ?לָאמ יירד ןיוש

 טגָאזעג םעלב טָאה .טב

 ;ןיִלֲעוַע רַעד ּוצ

 יא רמאיו .בל | ןילעע ודה

 הוהי ףאלמ |

 | ןילָעָע רעד ןוֿפ ליֹומ סָאד

 | :םעלב ּוצ טנָאזַעג טָאה יז ןוא

 1 .בכ ,קלב ,רבדמב

 ?םיֹוא ךיז טסָאה ּוד - ליו
 ;ךימ רֶעּביִא (1טכַאלענ

 דרַעווש ַא ומ טלָאװ
 ,דנַאה ןיימ ןיִא

 טציא ךיד ְךיִא טלָאװ +
 .ןַעגָאלשרַער

 טגָאזַעג ןילעוע יד טָאה .ל

 יב בח שי :

 ָיְִנַרָח הֶּתע יִּ
 ןותאָה רמאתו .ל

 םָעְלִּב לֶא
 נֹתֲא יִכֹנָא אֹוֲה
 לע ָתְבִָ ֲֶׁא
 ָךְדֹועַמ
 הוה םֹוּיַח דַע

 יּנְִַּה ןֵּבְמַהַה
 הּכ ָךְל תושעל
 :אל רמאיו

 הֹוהְי לָגיַו .אל

 םָעְלְב יִניֵע תֶא
 למ תֶא אי

 ;םעלּב ּוצ

 ,ןילַעזַע ןייד ךָאד ןיּב ךיִא

 וטסָאה רימ ףיוא סָאװ
 ןעמירעג

 (-ןייז גנַאֿפנָא ןייד ןוֿפ

 ;גָאמ ןַעזיד זיּב

 ,ןָעווַעג טנהַאוועג ןֶעד ךיא ןיב

 = ציֹוזַא ןָאהטּוצ ריד

 .ןיינ :טנָאזֲעג טָאה רַע ןּוא

 טנַעֿפעעג טָאה טָאג ןּוא .אל

 ,ןֶעגיֹוא ס'םעלב

 ןהָעזרעד טָאה רֶע ןּוא
 הָוהי ,לֲעגנֶע םִעמָאג

 גָעװ םָעד ףיוא גידנָעהעטש | = ָךֶרֶּדַּב בַצְנ

 ןַעגיֹוצַעגסיֹורַא דרֲעווש ןייזןּוא ףדיב הפלש וברחו
 ,דנַאה ןייז ןיא גד: :%*  נדב
 טניינעג ךיז רֶע טָאה רקיו

 טקּוּבַעג ךיז טָאה רע ןוא
 םהיִא רָאֿפ

 םהיִא ּוצ טגָאזעג טָאה .בל

 :לָעגנֶע םָעטָאג

 ;ויַפֲאָל וחתשיו

 ןַעגָאלשַעג וטסָאה סָאװרַאֿפ

 יִלֶעוע ןייד
 ? לָאמ יירד ןיוש

 תיִּבִה הָמ לט

 נא תא

 .םיִלָנְר שולש הֶז

 ןעגנַאנעגמיֹורַא סָאד ןיּב ךיִא ית יִבנֲא הֵּנִה

 ,רַערָעטש םלַא ןטשל

 ;ּבָארַא זיִא גָעוװ רעד ןער ףרדה טרי יּכ
 (5 ןעגנַאגַעג ₪ 5
 - רימ ןָענֶעג יד

 -- דרי==טרי (= .דנָעגּוי (5 .טָאּפשַעג (+
 .ןהָעגרעמנּורַא +
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 *ןה :'

 גר שלָש הֶ
 יֵנְּפִמ הָתטֶנ יִלּוא

 הָתְע
 יתרה הָכְתֹא םַג
 ִתיחההָתֹא
 םעֶלְּב רֶמאֹּיַו .דל

 החי האלַ לֶא
 = יאש
 יתעְדָי אל יִּכ
 בצנ הֵּתַא יִּכ

 2 מ יִתאָרְקִל =

 הת
 עב ער םִא
 :יִּכ הבושא
 ףאלמ רֶמאֹּיַו .הל

 הוהי
+ { 

 םָעְלִּב לֶא
 םיִשָנֲאָה סע ףל
 ֶבָּדַה תֶא ספ
 ילֵא רֵּבַדֲא רֶׁשֲא
 רֵּבַדְת ותא

 :קלב ירש סע |

 קֶלָּב עַמְׁשִיַו .ול
 עב אב יּכ

98 09" 

 בֵאֹומ רוע 5

 .דימלתהו הרומה תרות

 הערת
 טרהָעקֲעגּבָא ךיז טָאה יז ןוא

 ,רימ רָאֿפ
 ,לָאמ יירד ןיֹוׁש

 טרהָעקֲעגּבָא טינ ךיז יז טלָאװ
 ,רימ רָאֿפ

 ןַאד
 ךיד ךָאנ ְךיִא טלָאװ

 ,ןַעגָאלשרער
 טזאלעג ךיא טלָאװ יז רֶעּבָא

 .ןַעּבעל <>
 טגָאזעג םעלּב טָאה .דל

 :לַעְגנְע םַעמָאג ּוצ

 ,טנידניזעג ּבָאה ךיִא

 םינ בָאה ךוא םּורָאװ

 ,טסּואוװַעג
 ןעגעקטנַא טסהעטש ּוד זַא

 רימ

 {נָעוװ ןֿפױוא

 ,טציִא ןּוא

 ,טינ טלהָעֿפעג ריד ּביֹוא

 .ןערהֲעקקירּוצ ךימ ךיִא לָעו

 לַעגנֶע םָעטָאג ןּוא .חל
 טגָאזֲעג טָאה

 :םעלב ּוצ

 ,רָענעמ יד טימ הע

 ,סָאד רֶעּבָא רּונ

 ,ריד ּוצ ןערֲער לָעו ְךיִא סָאװ

 .ןֶערער ּוטסלָאז סָאד

 = ןעגנַאגַעג זיִא םעלב ןוא

 .קלב ןוֿפ עטשרַעּבָא יד טימ

 ,טרָעהרֲעד טָאה קלב זַא .ול

 ,טמּוק םעלּב סָאד

 ןעגנַאנַעגסיורַא רֶע זיִא
 םהיא ןַענעקשנַא

 ,בָאֹומ טרָאטש רַעד ּוצ =

 הָמּואְמ רב

 .בכ ,קלב ,רבדמב

 ץינערג רעד ףיֹוא זיא כלו | לובג לע רֶׁשֲא
 ,ןונרא ןוֿפ ןונרא

 נע םייּב זיא לו הצְקִּב רֶׁשֲא
 .ץינערג רֶעד ןופ :לובגה

 טגָאזֲעג טָאה קלב ןוא ול = קָלַּב רֶמאֹּיַו .ול
 :םעלב ּוצ םָעְלִּב לא

 טקישעג ךָאד ּבָאה ךיא יתחלש חלש אלה

 ריד ּוצ ָךיֶלֵא

 ףָל ארק
 בה אל הָמָל

 ,ןעֿפור ךיד

 גט טינ ּוטזיּב סָאװרַאֿפ

 ג רימ ּוצ | ילא
 ךילקריוו ןעד ךיִא לָעװ לכוא אל םנמאה
 ןענֶעק טינ -
 7 ?ןערהֶע ךיד יד3
 טגָאזעג םעלּב טָאה .חל םעְלִּב רמאיְו .חל

 :קלב ּוצ קָלָּב לא

 25 לק ריד ּוצ ןָעמּוקְעג ךיא ןיב טָא ָךיֶלֲא יתאב הֵּנִה
 ,טציִא הָתַע

 ןֶעננק ןעד ךיִא לע
 ל םָאװטַע ןִעדָער

 לכּוא לכיה

 ,טרָאװ סָאד רבדה

 ןֶעגָעלנײרַא טָעװ טָאג סָאװ םיחלא םישי רשא

 ,ליֹומ ןיימ .ןיִא יפּב

 (ןעומ) ךיִא לָעוו סָאד ;רַּבַדֲא ותא
 .ןֶערַער |

 .יעיבר

 ןעגנַאנעג זיא םעלב ןּוא .טל םָעְִּ ֶָליַו .טל

 קלּב טימ קלּב םע
= , 

 ןייק ןֶעמּוקַעג זיא רֶע ןּוא :תוצח תירק ואביו
 .תוצח תירק % ד רוח
 טעמְבָאלשָעגטָאה קלבןוא מ = קָלַּב חַּבְזיַו .מ

 ףָאש ןּוא רַעדניר

 וצ טקישעג טָאה רֶע ןּוא
 םעלּב

 ןאֵצָו רַקִּב
 םעְלִבְל חַּלַׁשְי



- 

 םירשלו

 ;ֹוּתִא רֶׁשֲא

 דק יִהיַו .אמ

 קֶלָּב חוו
 עב תֶא

 לַעַּב תּומָּ

 םשמ אֶרִיַו

 םֶעֶה ה

 םָעְלִּב רמאיו .א

 קֶלָּב א
 הזב יִל חְנְּ
 תֹהְּבמ הָעְְׁש
 הב יל ןֵכְָ
 םיִרָפ הָעְְׁש
 :םיליֵא הָעבׁשְו
 קֶלֵּב ׂשַעַיַו .ב
 םעלּב רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ

 ה:

 םעלְבּו קֶלֵּב לָעַיַו

 חּבזמ מב ליאְו רַּפ

 סע ב רֶמאַֹּו ג

 ךתְלע לע בציתה

 הְָלְֵ

 הָוהְי הָרֵי ילוא

 יתר

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,עטשרֶעּבָא יד ּוצ ןּוא

 טימ (ןַעווֲעג ןֶענֶעז) עכלָעװ
 .םהיא

 ןָעוועג זיא סע וַא ןּוא .אמ
 הירפ:רַעד ןיא

 ןעמּונטג קלּב טָאה

 םעלּב םַעד

 טריֿפעגֿפיֹורַא םהיֵא טָאה ןּוא

 ,לעּב ןּופ (: ןֶעהַעה יד ףיוא

 טרָאד ןוֿפ טָאה רֶע ןוא
 ןהָעְזַעג

 .קלָאֿפ םָעד ןּוֿפ לייהט ַא

 ,גכ

 טגָאזֲעג טָאה םעלּב ןּוא .א

 :קלב וצ =

 ָאד רימ יו

 ןערַאטלַא ןֶעּבעיז

 ָאד רימ טיירֲעּב ןּוא

 ןֶעטּכָא ןֶעּבעיז
 .רעדיוו ןַעּבעיז ןּוא

 ןָאהטַעג טָאה קלּב ןּוא .ב

 ,טרָערֲעג טָאה םעלב יװ

 ןעּבָאה םעלּב טימ קלּב ןּוא
 טכַארּבַעגֿפיֹוא

 רעדיוו ןייִא ןוא סּכָא ןייא }
 .ראטלַא ןָעדְעי ףיוא

 טנָאזעג טָאה םעלּב ןּוא

 :קלב ּוצ

 ןייד ןַעּבַענ ךיד לָעמש
 ,רַעֿפּפָאצנַאג

 ,ןהָעג לָעװ ךיא ןּוא

 טָאג ךיז טָעװ טכײליֿפ

 ,רומ ןעגעקטנַא

 .ןעמוק ןעגעקטנַא ,ןֶעזייוועּ ב (? .רֶעטרֶע עביוה 6

 ,בב ,קלב ,רבדמב

 יִנאְרְי הַמ רַבְדּו

 ל ידה
 :יִפש ָךְליו
 םיהלא רקיו .ד

 ָעְִּב א
 וילא רמו

 תַעְבִׁש תֶא

 | תחְּבְממה
 ִתְכַרָ
 לאו רֶפ לע
 :חבזמב

 98 .גכ

 רימ טַעְוו רֶע סָאװ ,סָאד ןּוא
 ,ןַעֶזייווֲעּב

 .ןַעלהעצרַעד ריד ךיִא לע

 ףיוא ןַעגנַאגעג זיא רֶע ןּוא
 .(1לעגיה א

 ךיז טָאה טָאג ןּוא .ד
 5 ןָזֿפַארטַעג

 ו ,םעלּב ּוצ

 םהיא ּוצ טָאה רַע ןוא
 :טגָאזַעג

 ןַערַאטלַא ןַעּבעיז יר

 ,טעטכירַעגנייַא ךיא ּבָאה

 טכַארּבעגֿפיֹוא ּבָאה ךיא ןּוא
 רעדיוו ןייֵא ןּוא סּכָא ןייֵא

 .רַאטלַא ןָעדֲעי ףיֹוא

 טנֲעלַעגנײרַאטָאהטָאגּוא .ה רַבָּד הֹוהְי םשיו .ה

 לבי
 רֶמאֹּי

 קֶלָּב לֶא בוש
 ,רֵּבַדְת הכו

 וילא בשיו .ו
 עודה

 ותלע לע בַצְנהָּגִהְ
 ירש לֵכְו אּוה

 | | :בָאומ

 ולשמ אשי .ז

 = רמאוו

 דא ןֵמ
 קֶלָב יִנחְ
 בָאֹומ ףלמ

 = םדק יִרְרַהְמ

 טרָאװ 8
 ליֹומ ס'םעלּב ןיא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 קלּב ּוצ קירוצ ךיז רהָעק

 .ןעדֲער ּוטסלָאז יֹוזַא ןּוא

 ?קירוצ ךיז טָאה רע ןּוא 1

 םהיִא ּוצ טרהָעקֲעג
 ןייז ייב טהָעמש רֶע ןּוא

 ,רָעֿפּפָאצנַאג
 עטשרעּבָא ַעלַא ןּוא רָע!

 .בָאֹומ ןופ

 ?ָארּפשַעגסיֹוא טָאה רֶע ןוא -ז
 טרָאװכירּפש ןייז (*ןעכ

 ;טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 םרַא ןופ

 ,קלּב סיֹורַא ךימ טרהיפ

 ,בָאֹומ ןוֿפ גינעק רעד

 ?ןעגרָאמ ןוֿפ גרֲעּב יד ןופ
 : דנַאל

 ,ץבקעי רימ ךולפ ,םיק בֹקֲעַייִּל חרא הָכָל

 .לָארשיףיֹוא (* ןרָאצ ,םּוק ןּוא :לאְרשי המעז הכל

 ;רָעדָא (
 .ןַעּביֹוהֲעגֿפיוא (*

 ,ליטש
 .םליש (+

 .ןעיװעּב 65  .םַאנייא



 .דימלתהו הרומה תרות 04

 ,ןעטליש ךיִא לָאז סָאװ ח |  בֹּקִא הַמ .ח
 = ?טינ טליש טָאג זַא לֶא הבק אל

 ,ןָענְרֶאצ ךיא לָאז סָאװ ןּוא םעזא הַמּ

 ?טינ טנרָאצ טָאג זַא - :הוהי םָעְז אל

 ןעולַעֿפ ץיפש ןוֿפ ןַעד .6 םיִרֵצ שארמ יִּכ .ם |
 םהיא ךיִא ַעהָעַז | ונארא

 ךיא קוק ןעלגיה ןּופ ןּוא ונרושא תועְבְגִמּ
 :םהיִא ףיֹוא

 ,קלָאֿפ ₪ זיִא סָאד ,הָעְז םִע ןה

 (1ןײלַא טניואוו סָאװ ןכשי דֶדֵבְל

 רעקלָעֿפ יד ןעשוווצ ןּוא :בשחתיאלםיוגבו
 .טינ ךיז רֶע (?טשימרעֿפ צר: וכד

 (* ןֶעלהעצ ןָא ןָאק רֶעװ .י הֵנֵמ יִמ .י

 ס'בקעי ּביֹומש םָעד בקטעי רפע

 להָאצ יד ןּוא = רפסמו

 .ם'לָארשי (*ביומש םעד ןופ לארשי עבר תֶא

 ןעּברַאמש לָאז טסּבלֲעז ךיא ישפנ תמּת

 יד ןּוֿפ םיוט םָעד (טימ) םירשי תומ

 (*ַעבילרהַע יד

 ןייז לָאז רע ןיימ ןיא =  יִתיִרֲחַא יח
 .עגינייז סָאד יװ 0 :והמּב

 טגָאזעג טָאה קלב ןּוא = קֶָלֵּב רמאיו .אי

 -  +םעלּב ּצ םעֶלְּב לֶא

 ?ןָאהטעג רימ ּוטְסָאה סָאװ יִל ָתיִׂשָע הָמ

 דנייפ עניימ ןעמליש ּוצ יביא בקָל

 ,ןָעמּונָעִג ךיד ךיא ּבָאה היתחקל

 .טשנֶעּבַעג רָאג טסָאה וד ןוא :ךרב כרב הֵּנִהְו

 טרעֿפטנַעעג טָאה רֶע רּונ .בי שעיו .בו

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 .םינ ךיז רֶע טנַעכַעררַעֿפ (* .טרעדנּוזעגבָא (1

 :עמכישדמַאז ַא---ץנר= עבר (+ .טלהָעצַעג טָאה (5

 .עגיטרַעֿפטבַער (*

 ִתִא אנ ל

 הארת אל ֹוּלִכְו

 .גכ ,קלב ,רבדמב

 ךָאד אלה

 םיִׂשָי רֶׁשֲא תא
 הָוחי

 טעו טָאג סָאװ ,סָאד
 ןעגעלנירַא

 ,ליומ ןיימ ןיִא יִפְּב

 ןעמיה ךיִא לָעװ סָאד !רֵּבַרְל רמשא ותא
 ער ּוצ

 שיטה

 םהיִא ּוצ קלּכ טָאה ג קֵֶּבּויְלֲא רמאיו .גי
 :טגָאזעג

 רימ מימ ךָאד הָעג

 רָחַא םֹוקָמ לֶא
 סמ ואש
 הֶאְרִת וחצק ספא

 ,טרָא רֶעדנַא נַא ןיִא

 םהיִא טסָעװ ּוד ןָענַאװ ןופ

 ;ןהַעו |
 םהיִא ןוֿפ לייט ַא רּונ

 .ןהָעז וטסעוו
 ּוטסֶעװ ןעצנאג ןיא רֶעּבֶא

 ,ןהָעז טינ סֶע
 ןּופ רימ סַע טליש ןּוא | :םשמ יל ונבקו

 .ןעמרָאד | --
 םהיִא טָאה רֶע ןּוא ,די והחקיו .די
 ןעמּונַע -0
 יד ןּוֿפ דלֲעֿפ סָאד ףיֹוא םיפצ חדש

 ,רָעטבָעוו = ככ חו
 ,הנספ ןוֿפ ץיפש רעד ףיוא הֵנְמִּפַה שאר לֶא

 4 טיֹוּבֲעג טָאה רֶע ןוא ןביו
 ,ןעראטלא ןעבעז תֹחּבוִמ העבש

 עי (1טכַארּבַעגֿפיֹוא טָאה רֶע ןּוא לעיו
 רֶעדיװ ןייֵא ןּוא םּכָא ןייֵא ליאו רּפ
 טו דע

 בוב .רַאמלַא ןֶערֶעי ףיוא :חבזמב
 : קלב וצ דל הל ל ןח קלב לא רמאיו .וט טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא .ומ

 הֹּכ בֵצִיִתִה
 ךתְלע לע
 :הּכ הֶרֵּקִא יִכֹנֲאְ

 ָאד ךיד לעמש

 ,רָעֿפּפָאצנַאג ןייד ייּב

 (" ןַעֿפָערט ךיז לָעװ ךיא ןּוא
 .ןעמרָאר

 (" 8 הוהי .רקיו .זמ ךיז טָאה טָאג ןּוא .זמ
 ןע ָארטעג ₪

 םעלב ּוצ םַעְלַּב לא

 ,ןָעזיוועּב (* .ןהעג ןעגעקשנַא (* .טרָעֿפּפָאעג (1
 .ןעמּוקַעג ןעגעקטנַא



 רֵבְּד םשיו

 ויִפְּב

 מא
 קֶלְּב לֶא בוש
 בדת הכו

 וילא א

 ותלע לע בָצנ וגה

 א בָאמ יִרָש
 קלָּב ול רֶמאָ
 ;הָוהי רֵּבִּד הַמ

 לָֹמ אַָׂו חי
 רמאיו

 אביו .י

 עֶמָׁשו קָלָּב םּוק
 רָע הָניֲאַ
 ;רּפִצ ּונּב

 לא שיא אל .טי

 בכ"

 דָא ב
 נו
 רַמַא אּוהֲה

 הֶׂשֲעַי אלו

 | רד

 ;הֵּגִמיִקְי אלו

 יתחק ל ךרבהנה .כ

 ףרבו

 :הָביִשֶא אלו
 .ןַעּבָאה הטרח (5 .קרָעמ ,רָעה (1

 ,ןעלטמש | .ןערהיֿפסיֹוא

 .דימלתהו הרומה תרות

 א םיש : | ןוא טיבה אל .אכ | טגעלעגנרַא טָאה רֶע ןוא
 טרָאװ א

 ,ליומ ןייז ןיא

 ;טנָאזעג טָאה רַע ןיא

 קלּב ּוצ קירּוצ ךיז רהעק

 .ןערער וטסלָאז יֹוזַא ןּוא

 ןעמּוקֲעג זיִא רֶע ןוא .וי
 םהיא ּוצ

 ןייז יב טהעטש רֶע ןּוא
 ,רַעֿפּפָאצנַאג

 בָאֹומ ןופ עטשרעבָא יד ןוא
 .םהיא טימ

 םהיא ּוצ טָאה קלּב ןּוא
 ;טנַאזעג

 ? טדָערֶעג טָאג טָאה סָאװ

 :םיוא טָאה רֶע ןּוא .חי

 טרָאװכורּפש ןייז ןעכָארּפשעג

 ;טנָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 ,רעה ןוא ,קלּב ,ףיוא הָעטש

 ,ךימ (+םהָענרַעֿפ

 ! ןהּוז ס'רֹוּפצ

 שנעמ ןייק טינ זיא םָאג .טי

 ,ןעגיל ןעגָאז לָאז רֶע סָאד

 ַא ןוֿפ ןהוז ןייק םינ ןּוא
 ,ןעשנעמ

 .(- ןעקנערַעּב ךיז לָאז רֶע סָאד

 טנָאזַעג טָאה רֶע זַא ןַעד יצ

 ? ןָאהט טינ רֶע םָעוו

 טדערעג טָאה רֶע זַא ןּוא

 .(* ןעליֿפרֶע טינ רֶע טעו

 ךיא ּבָאה ןַעשנַעּב ּוצ ,הָעַז .ב
 ,(להָעֿפָעּב ַא) ןֶעמּונֲעג

 טשנֶעּבעג טָאה רֶע זַא ןּוא

 ;קירּוצ טינ סֶע ךיִא לע
 .ןעמהָענ

 ;5יוא (*

 98 .גב ,קלב ,רבדמב

 ןהָעזֲעג טינ טָאה רֶע .אנ
 טכערנוא

 | בקעי יב בֹקֲעַיְּב
 ,ןהֲָעג טינ טָאה רֶע ןוא | למע האר אלו
 עדניז ----
 : :לָארשי יב לארשיב

 עוצב יב

 םהיִא טימזיִא ,טָאג ןייז ,טָאנ מע .ויהלא הָוהְי

 ;ֹוּב ְךֶלֶמ תעורתו

 לא .בב

 םִיַרצַּפִמ םָמיִצומ
 ;ול םאר .תפֲעֹותַּכ

 (?ערײרֿפ עבילגינעק ןּוא
 .םהיֵא ייב זיא

 טָאג .בכ

 , םירצמ ןוֿפ םיֹורַא ייז טרהיֿפ

 לעֿפּוּב א ןוֿפ טכַאמ יד יװ
 .רֶע טָאה

 ?ןעגנַאלש ןייק טינ ןעד גכ | שחנ אל יִּכ .נכ
 יירָערָעוושַעּב -ה 7? 7

 בקעי ייב זיא בקעיב

 2 אלו טסנּוקרֶעּביֹוצ ןייק טינ ןּוא םסק אלו
 ;לָארשי יב זיא לארשיב
 איד קי

 רמאי תַעַּכ
 לָארשי ּוצ ןּוא בקעי ּוצ לֵאָרְׂשיִלּ בקעיל

 :לֶא לעּפ חמ
 םִע ןֵה .דכ

 טנָאזַעג דריוו טציא

 .ןֶאהטְעְג טָאה טָאג סָאװ

 ,קלָאֿפ ₪ זיא טָא .דכ

 םִע םָעװ ןיוועל א יוו םוקי איבלכ
 , ןהעטשֿפיוא -
 םִע טָעװ בייל א יװ ןא- אׂשנתי יראכו
 ,ןעביוהפיוא ךיז 3 דני הדב
 ןַעגַעל טינ ךיז טָעװ סֶע בכשי אל

 ףרמ לֵכאֹי דע
 ענעגָאלשרַעד ןופ טולּב ןוא :התַשי םיללח םַדְו

 ּביֹור ןַעסֶע םינ םָעוו סע זיּב

 . ןעקנירט |
 טגָאזעג קלּב טָאה ןאד הנ קֶלֵּב רֶמאֹּיַו .הכ

 ;םעלּב ּוצ םָעְלִּב לא

 ,טינ םָע ּוטסלָאז ןעמליש ןנבקת אל ב בק םַּג

 סֶע ּוטסלָאז ןַעשנֶעּב רֶעּבָא אל ְךֶרַּב םָנ
 !םינ ךיוא :ונכרבת

 םעלּב טרָעֿפטנֲעַעג טָאה .ּוב עְלַ ןַעיו .וכ

 ,גנַאזֲעג ,גנּולַאש (* .טַאהטרלַאװעג (
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 יי

 קֶלַּב לֶא רמאיו

 ריד ּוצ ךָאד ּכָאה ךיִא הלא יתרבד אֹלֲה |

 רמאל

 רַּבַדְי רֶׁשֲא לֹּכ
 הוה = |
 ';השָעא ותא

 קֶלּב רֶמאֹּיַו .זכ

 ָעְלִּב לֶא
 אנ הֵכְל

 חק
 רֶחַא םוקמ לֶא

 רשיי .לוא

 םיִהְלֶאה יניב

 :םָשַמ יל ותפקו
 קֶלַּב חַּקּיַו .חנ

 םֶעלִּב תֶא
 רועפה שאר

 ףקשה
 :ןמשיה יִנְּפ לע
 םָעְלִּב רֶמאֹּיַו .טכ

 ֶלֶּב לֶא
 הוב יִל הָנְ
 תֶחַּבוִמ הָעְבִׁש

 הז יל ןֵכָהְו

 םיִרָפ הָעְבָש

 קלָב שַעַיַו .
 םעֶלְּב רַמָא רֶׁשֲאַּכ

 .ןעמהָענ +

 ;לַעֿפַעג רֶע טָעװ טבייליפ =
 וו

 .דימלתהו הרומה תרות

 :קלב ּוצ טגָאזַעג ןּוא

 טרערעג
 ;יוזַא

 םָעוו טָאג סָאװ ,םָעלַא
 ,ןַערָער

 .ןָאהמ ךיִא לָעװ סָאד

 .יש ש

 טגָאזַעג טָאה קלּב ןּוא .ּוב

 :םעלּב ּוצ

 ,ךָאד םּוק

 (+ ןֶערהיֿפ ךיד לָעװ ךיא
 ,טרָא רֶעדנַאנַא ןיא

 ,ןַעגיֹוא סָעמָאג ןיִא
 רימ סֶע טסעװ ּוד ןּוא

 .ןעמרָאר ןוֿפ ןעמליש
 ןֶעמּונֲעג טָאה לב ןּוא .הכ

 םעלּב

 ,רועפ ןוֿפ ץיּפש רעד ףיוא

 ןהָעזֲעג טרָעװ סָאװ

 רעד ןּוֿפ עכעלֿפ רעד ףיֹוא
 .ץטסיוו

 טגָאזַעג טָאה םעלּב ןּוא .טכ

 .קלּב ּוצ

 אד רימ יֹוּב

 ןֶערַאטלַא ןֶעּבעיז

 אד רימ טיירֲעּב ןוא

 ןֶעסּכָא ןעּבעיז

 .רעדיװ ןַעּבעיז ןּוא

 ןָאהמַעג טָאה קלּב ןּוא ,ל

 ,טגָאוַעג טָאה םעלב יוו

 .דכ ,גב ,קלב ,רבדמב

 לַעּיַו |
 ליאו רפ
 ןח+ וג

 יחבומב

 םָעְלִּב אֵריַו .א
 יִנִעְּב בוט יִּכ

 הָוהְי

 טכַארּבעגֿפױוא טָאה רֶע ןּוא

 רָעדיװ ןייֵא ןוא סּכָא ןייַא

 .רַאטלַא ןֶערֶעי ףיֹוא

 ,רכ
 ,ןהָעזֲעג טָאה םעלּב ןּוא .א

 (גטלַעֿפַעג טָאג סָאר
+ +1 

 ,לָארשי ןַעשנַעּב ּוצ ֵאָרְׂשִי תֶא ְךֶרֵבְל

 ֵלָה אלו
 םעפּב םִעפַּכ
 םיִׁשָחְנ תאֵרְקִל

 רֵבְִּמַ לא תנ שי

 נפ
 םָעְלִב אָּׂשּיַו .ב
 ויניע תא

 ֵאָרְׂשִי תֶא ארי
 ויטְבְשל ןבש
 יל יח
 ;םיִהלֶא חור

 ולשמ אשי .ג

 רמאיו

 עב םִאְנ

 רעב ו

 רֵבְּגַה םאְנו

 :ןיעה תש
 םאנ .ד

 לא ירמא מש

 ןֶעגיֹוא םָעטָאג ןיא םּוג זיִא םִע (+

 גיטכיר ןהָעזּוצ ןַעֿפָא זיא גיֹוא ןייז 65 .ןַעגנַאלש
 .זיִא םִע יװ |

 ,ןַעגנַאגֲעג םינ רע זיא

 ,לָאמסָערַעי יוו

 :נָעגנָאלש טימ
 ,(?יירָעְרְעוושָעּב

 טָעדנֲעווֲעג טָאה רֶע רּונ
 עטסיוו רעד ּוצ

 .טכיזעג ןייז

 טָאה םעלּב ןוא .ב
 ןֶעּביֹוהֲעגֿפיוא

 7 ןעגיֹוא עניו

 לָארשי ןהָעְזֲענ טָאה רֶע ןוא
 ענייז ךָאנ גירנֲערָעגַאל

 ,ךָאנ ןעמַאטש
 םהיא ףיוא ןעווֲעג זיִא סע ןּוא

 .םָאג ןוֿפ טסייג ַא

 ?ענסיֹוא טָאה רֶע ןּוא .ג
 טרָאװכּורּפש ןייז ןַעכָארּפש

 :טגָאזעג טָאה רע ןוא

 ךורפשסיוא רעד (זיִא סָאד)
 ,םעלּב ןוֿפ

 ,ןהּוז ס'רעּב
 ןופ ךורּפשסיֹוא רָעד ןּוא

 ,ןאמ םָעד
 .(= רֶעגיטכיזלַעה רעד

 ךורפשיוא רעד .ד

 טרָעה רֶעכלַעװ ,םָעד ןוֿפ
 ,רַעמרָעװ סָעטָאג

 ןֶעגֶעקטנַא 6 -



 ירש הזחמ רֶׁשֲא

 ני יול לפנ

 ףילהא ובט הַמ .ה

-. 
 ךיֶתׁשִמ
 לֵארְׂשִ
 ויטנ םיִלָחְנִּכ -ו

 הנ לע תג
 יל
 הוהְי עַמְנ
 מיל סיור

 ילּדִמ םִימ לזי

 סי כ ער
 ובלמ ְנַאָמ םרָיו

 ;ֹתְכְלַמ אֵּׂשַנְתְ
 | לא .ח

 םיִרְצַּמִמ ֹואיִצֹוט

 ול םִאְר תֹפֲעֹותַּכ

 םיֹוּג לכאי

 ויד
 םֶרָני םֶהיֵתֹמְצַעְו

 חמי וי
 עַרָּב ט
 בכש

 איִבָכְכּו יִרָאּ
 וגמיקי ימ

 .םהייצָעפָארפ רֶע ןָעו 1

 .דימלתהו הרומה תרות

 גנּוניישרַע'נַא טהָעז רֶעכלֶעו
 ,ןעגיטבַעמלַא ןופ

 ןעגיוא יד ןוא (:טלַאֿפ רֶע
 .ןַעֿפָא -

 ענייד ןענעז (ןעש יוו .ח
 ,ןעמלעצ |

 ,בקעי

 , ןעגנוניואוו ענייד

 !לָארשי

 יז ןְענֶעז ןעסולפ יוו רו
 , (?טגיינעגסיֹוא

 ,ךייט םייב רֶענמרָעג יוו

 ,ןֶעַעלַא יוו

 ,טצנַאלֿפעג טָאה טָאג סָאװ

 .ר;סַאװ םייּב ןרעדעצ יד יו

 ןוֿפ רַעסַאװ טסילֿפ סֶע -ז
 ,(+ ןעגייווצ ענייז

 ןיא ₪3 ןעמַאז ןייז ןּוא
 ךיֿפ

 ,גינעק ןייז
 ןייז טעו ןֶעּבַאהרַע ןּוא

 .ךיירגינעק ןייז
 טָאג .ח

 ןופ סיּורַא םחיא טרהיפ

 ,םירצמ
 בַאמ יד יוו

 .רֶע טָאה
 ןערהעצרעֿפ טעו רֶע

 ,רעקלעֿפ
 ,דנויפ ענייז

 טעוו רֶענייּב ַערֶעייז ןּוא
 (? ןעכַערּבּוצ רֶע

 טָעװ ןעלייפ ענייז טימ ןּוא
 .ןעדנואװרעֿפ רע

 ,טעינקַעג ךיז טָאה רֶע .ט

 ,טגיילָעג ךיז טָאה רֶע

 ---,ןיוועל ַא יוו ןוא בייל א יוו

 ּביוהפיוא םהיא טַעװ רָעוו

 .שביה ,םוג (?
 .ןעלקערבּוצ (* רָע :רָעדָא (+ .ךיז ייז ןעהיצ (+

 ; ןרעסַאװ לע
 יי טָעוו גנַא ןופ רעכַעה ןוא

 לָעֿפוּב א ןוֿפ ט

 לע

 .דכ ,קלב ,רבדמב

 רָב ְךיְֶָבִ

/ 

 :רורָא יא
 + קֶכָּב ףַא רו י
 םָעלִּב לֶא
 ִּפַּב תֶא קפסיו
 קָלָּב רֶמאֹּיַו
 םעְלִּב לא
 יביא בק
 יֶתֶר
 ר ָּתְכרְּב הָּנִהְו
 :םיִמֲעַּפ שלש הֶז <

 הֵּתְעַו .אי |

 ףָל חַרְּ
 מק ל
 יתר
 בכ דָּבּ
 הוהי ךענמ ה
 /  והֹובֵּכִמ
 םָעְלְּב רֶמאֹּיַו .בי

 | ל לֶא
 אלה

 ךיכָאלמ לֶא םַּג
 לא ְָחַלׁש שא
 .זרמאל יתרבד
 קל יל ןַתַי גי
 ותיב אלמ

 בה
 רבעל לכוא אל

 .טגָאזַעג (
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 -- ,ךיד ןַעשנעּב סָאװ יד
 ,טשנעּבעג ןיִא

 --- ,ךיד ןעמליש סָאװ יד ןּוא
 .ןעטלָאשעג זיא

 טנֶערּבעג טָאה סִע ןּוא
 ןרָאצ ס'קלּב

 םעלּב ףיֹוא

 ?נעמַאװצ טָאה רע ןּוא
 הנה | ניי ז ןעגָאלשעג

 ָאזעג טָאה קלּב ןוא

 :םעלב ּוצ

 דנייפ עניימ ןעמליש ּוצ

 ,ןעֿפורעג ךיד ךיא ּבָאה

 ,טשנַעּבַעג רָאג טסָאה ּוד ןּוא

 .לָאמ יירד ןיוש

 ,טציִא ָאזלַא .אי

 ריד ףיֹולמנַא

 !טרָא ןייד ןיא

 (:טכַארמַעג ּבָאה ךיא

 רהעז ךיד לָעװ ךיא (זַא)
 ,ןֶערהַע

 ,הָעָז רֶעּבִא ךיד טָאה טָאג
 (* ןעטלַאהעגּבָא

 ?רהָע ןופ

 < טגָאזעג םעלב טאח .בי

 :קלב ּוצ

 ךָאד

 ,ןַעמָאּב ענייר ּוצ ךיוא
 רימ ּוצ טסָאה ּוד ַעכלַעוו

 ,טקישַעג
 ;ֹוזַא טנָאזֲעג ךיִא ּבָאה

 ןֶעּבעג רימ לָאז קלּב ןֶעוו .גי

 לוֿפ זיוה ןייז

 ,דלָאג ןּוא רַעּבליז

 ןהָעגרֲעּבירַא טינ ךיִא ןַעק

 .ןעמימרַעֿפ ('

 7 ןש
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 החי יִּפ תֶא

 הֵבֹוט תושעל
 הער וא

 יבְלמ
 הָוהְי רֵּבִדִי רֶׁשֲא
 :רָּבַדֲא ותא

 סעמּונ ןָאהטּוצ
 א

 סעזעּב רֶעדָא

 .ןעצרַאה ןיימ ןוֿפ

 ,ןַערער טָעוװ טָאג סָאװ

 .ןָעדער ךיִא לַעוו סָאד

 .יעיבש

 ,טציִא ןּוא .די הָּתְעַ ,די

 ,קלָאֿפ ןיימ ּוצ הַענ ךיִא טָא יעל ךלוה יננה
 ךרּוד" ריד לָעװ ְךיִא ,םּוק ךצעא הכל
 ,(:ןעגָאז המָאר א בה הש | ד
 ןָאהמ טָעוו קלָאֿפ סעיד סָאװ | לש יֵׂש עי רֶשֲא

 הָּוה
 קָאֿפ ר צ 7 מע
 .?ןעטייצ עגידרעטעּפשידןיִא  ;םיִמָּיַה תירחאב

 ?םיֹוא טָאה רֶע ןוא -ט | ןלשמ אשוו .וט
 טרָאװכּורּפש ןייז ןעכָארּפשַעג 5: +

 :טגָאזֲעג טָאה רֶע ןּוא רמאיו

 ,םעלּב ןוֿפ ךורפשסיוא רעד םעלִּב םָאְנ

 ,ןהוז ס'רעב רעֶב ו

 רבה םֶאנ
 :ןיָעָה םֶתְש

 םאנ .זמ

 לא יִרְמִא טמש

 ןוילע תַעַּד עַד

 הָוחי ידש הֶזִחַמ

 ;םִִניֵע יולגו לפנ

 ןוֿפ ךורפשסיוא רֶעד ןּוא
 ,ןאמ םִעד

 ..רעגיטכיולעה רעד

 ךורפשסיוא רעד .וט

 טרעה רֶעכלַעוו
 ,רֶעמרַעוװ םַעטָאנ

 ןופ טֿפַאשנעסיװ םייוו ןּוא
 ,ןעמסכַעה

 גנּוניישרֶע נַא העז רֶעבלַעו
 ,ןַעגיטכַעמלַא ןוֿפ

 ןַעגיֹוא יד ןוא טלַאֿפ רָע
 .ןַעֿפָא =

 ,םַעד ןופ

 םהיא הָעְז ךיִא .ּזי ונארא .זי
 ןל תש

 ,טציִא טינ ךָאנ רֶעּבָא .התע אלו

 ,םהיא ףיוא קּוק ךיא ונרושא

 .גָעמ יד ןוֿפ עדנָע ןיִא (* .ןעהמַאר (

 .דכ ,קלב ,רברמב

 בורק אֹלְו

 בקֲעַימ בֵבֹּכ רד
 לאְרשימטבש םֶקְו

 :טנהָאנ טינ ךָאנ רֶעּבֶא

 (:ןַעמָארטעגֿפיֹוא טָאה סַע ב
 בקעי ןוֿפ ןרָעטש ַא

 ןענַאטשעגֿפױא זיא סֶע ןּוא
 ,לארשי ןוֿפ (?רעטפעצס א

 במ ןופ (ןעצמנערגיר זײ !ד+ד בָאֹומ יתאּפ ץחמו (?ןג נָאלשוצ םָעװ רֶע ןּוא
 6 יישר טעו רע ןּוא :תַשיִנְּבַלַּכ רקרקו

 .תש ןּופ ןהיז עלא

 ןֶערֶעוו טעו םודא ןּוא .חי| = ם1דא הָיִהְו .חי
 ,ליײטּברֶע'נַא השְרַי

 ןערעװ םעוו ריעש ןוא ריעש ש השרי היהו
 לייטּברֲע'נַא ו ריי שרר: צב

 ,רנייפ ענייז ןוֿפ ויביא
 | א

 .(?טנעיזֶעּב לַארשי ןּוא :ליח הֶׂשֹע לֵאָרְׂשיו

 בקעי ו (רֶעניא) ןוא = = בלעומ דריו .םי
 שרה םָעוו 2

 . ןעטכינרָעֿפ טעו רֶע ןּוא דירש דיִבָאָהְ
 טסָעררֶעּביִא ןַעדֶעי

 .םדָאמש (רֶעדעי) ןּו :ריעמ

 = תֶא אריַו .כ

 ולָׁשְמ שי

 ןהָעזרֲעד טָאה רֶע ןּוא ב
 ,קלמע םָעד

 ןֶעכָארּפשַענסיֹוא טָאה רָע ןּוא
 טרָאווכורפש ןייז

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא רֵמאֹּיַ

 | רֶעְקלֶעֿפ ןוֿפ רֶעטשרֶע רעד קלמע םיֹוּג תישאר
 ,קלמע זיא דיק

 עְדנָע ןייז רּונ ותירחאו

 .גנַאגרַעטנּוא םּוצ זיִא :דבא יִדָע

 יניקה תֶא ארו .אכ
 לָשְמ יו
 רמאיו

 ףבשומ ןָתיֵא
 עַלֵּמַּב םיִׂשְו

 נק
 הֶיהִי םִא יִּכ .בב

 ןיק רעבל

 ןהָעזרֲעד טָאה רֶע ןּוא .אכ
 יניק םָעד

 ןעכָארּפשֶעגסיֹוא טָאה רֶע ןוא
 טרָאװכורּפש ןייז

 :טגָאוָעג טָאה רֶע ןּוא

 ,ץיזניואוו ןייד ןייז לָאז טסָעֿפ

 ןֶעולֲעֿפ סעד ףיוא ךַאמ ןּוא

 !טסענ ןייד

 ןייז ןיק טעו ךָאננַעד .בכ
 .גנוטכינרַעֿפ ַא ּוצ

 .טּור ַא (?

 .ןעמירטרַעצ (*

 .ןעדנּואורָעֿפ 6
 ַא טוהמ 6

 נײשענֿפױא (1

 .רעמפיוה יד (+

 .טַאהטנַעדלַעה



 .דימלתהו הרומה תרות

 (1דלַאּב

 ןערהיֿפקָעװַא רושא ךיד טָעו
 .טֿפַאשנַעגנַאֿפעג ןיא

 2סיוא טָאה רע ןּוא .גנ
 טרָאװכּורּפש ןייז ןַעכָארּפשעג
 :טנָאזַעג טָאה רֶע ןּוא

 הַמ דע

 :ָךְּבְשִת רושא

 ולֵׁשְמ אשיו .גכ

 רמאיו

 הָיחִי יִמ יֹוא
 ;לֵא ומשמ

 םוצו ,ד

 ןעּביילּב טָעװ רֶעװ ,יֹוא
 ,ןַעּבַעל

 .ןָאהט סעזיד טָעו-רַע עו

 ןעלֶעװ (?ערליװ ןּוא .דכ
 ןעמּוק

 ,םיּתּכ גַערּב םַעד ןופ םיּתַּכ דימ

 רּושא ןעקיררעעּב ןֶעלֶעוו ייז ןּוא רושא ונעו

 ,רבע ןעקירדַעּב ןָעְלָעוו ייז ןּוא רֵבָע ונעו

 (רּושא) רֶע ךיוא ןּוא אוה נו

 .גנַאגרעטנּוא םּוצ זיא = ! ;דבא ידע

 :פיוא זיִא םעלּב ןּוא .חכ םָעְלַּב םֵקיַו .הכ
 ןענַאטשַעג 0 |

 ןעגנָגְעקירוצ זיִא רֶע ןוא ימקמל בשיודליו
 ,טרָא ןייז ּוצ א :יכ דחה ראי
 קל ךיֹוא ןּוא קֶלָּב םנְ
 .גָעוו :76 07 ןייז ןיִא ןַעגנַאגָעקַעװַא יא = ןןכרדל לה

 ,הכ

 לֵאְרְׂשִי בשיו .א |

 םיטְׁשַּב
 תֹונְְל םָעָה לֶחּיו
 ;בָאֹומ תֹונְּב לֶא

 על ,ןאֶרקִּתַו -ב
 ןח יִחְבל
 סה לַכאֹ
 מג יי וי ואל
 (* ןעסָאלשעגנָא "דקל "+. ךיז טָאה לָארשי ןּוא .ג לארשי דמציו ג

 ,ןהָעגכָאנ (* .ןעפיש :רָעדָא (5 .סָאװ זיב (?
 .טֿפעהֲעּב 65 .ןַעֿפּורעגוצ (* .ךיז ןָעביירטמּוא

 ,םיטש ןיא

 טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא
 (* ןעלהוּב ּוצ ןַעגנַאֿפעגנָא

 .בָאֹומ ןוֿפ רעטכעמ יד ךָאנ

 נייַא ןָעגָאה ייז ןוא -ב
 קלָאֿפ םָאר (+ ןעדַאלעג

 ערעייז ןופ רע יד ּוצ
 ,רָעְעג

 ,ןעסעגעג טָאה קלָאֿפ סָאד ןּוא

 הוהְי םַא ןורה

 . םניואוועג טָאה לָארשי ןּוא .א

 99 .הכ ,דכ ,קלב ,רברמב

 ,רועפ לעב ןָא רועפ לַעַבְל

 טָאה ןרָאצ סעמָאג ןוא = הוחי ףא רחיו
 טנָטרּבְג 0%

 :לארשיב
 הֹוהְי רָמאיו .ד

 | השמ לא
 םהענ | |

 .לָארשי ףיֹוא

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .ד
 ;ץ'השמ ּוצ

 חק

 םָעָ יִשאָר ָב תֶא
 הוהילםתוא עקוהו

 שה ד
 בש

 קלָאֿפ םָעד ןופ רַעטּפיֹוה עלא

 טָאג רָאֿפ ףיוא יז גנַעה ןּוא

 .,ןּז יד ןֶעגֶעג

 ןערהֲעקּבָא לָאז סֶע םּוא

 ןרָאצ רֶעטנַערּברַע םָעטָאג

 | .לַארשי ןוֿפ :לארשימ

 השמ רֶמאַֹּו .ה

 לֶאְרְשְי ימפש לֶא
 יש ׁשיִא וגה

 טגָאזעג טָאה השמ ןּוא .ה

 :לָארשי ןוֿפ רעטכיר יד ּוצ

 ענייז רֶערעי טגָאלשרַעד
 ךיז ןעּבָאה עכלַעוו םידמצנה | י ,רֶענ עמ

 ןעסָאלשַעגנָא 0
 לי 7" .רועפ לעב ןָא ; רועפ לַעַבְל

 ,הָעְז ןוא רו הנהו .ו

 לָארשי רעדניק יד ןופ ןַאמ ַא לארשי יֵנְּבִמ שיא

 = ןעמוקעג זיא | אב

 טרהיֿפעגּוצ טָאה רֶע ןּוא
 רָעדירּב ענייז ּוצ

 תינידמ יד

 ןיֶחַא לֶא ברק
 תיִניֵדּמַה תא

 השמ ןוֿפ ןָעגיֹוא יד רָאֿפ

 רעד ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד רָאֿפ ןּוא
 עדניימעג רַעצנַאג

 ,לָארשי רָעדניק יד ןופ

 תדע = ניו
 | לֶאְרְשִי

 ןענייו יז ןָעוו םיכב הּמִהְו
 :םטֿפיטש ןוֿפ גנַאגנייַא םייב :דעומ להא חתפ
 .טלעצ +1 דו

 .ריטפמ

 ןהָעזרֲעד טָאה סָאד זַא ןּוא ..ז אריו .ז

 ,רזעלא ןוֿפ ןהוז רעד ,סחניפ רזעלא ןב סחניפ



 .דימלתהו הרומה תרות 100

 ןֵַֹּה ןרחא ןֶּב רעד ,ןרהַא ןופ ןהוז רעד
 ,רעטסעירפ 03% ט =

 ןופ ןַענַאטשַעגֿפוא רֶע זיא הדעה ךותמ םקיו
 ערניימַעג רעד ןעשיווצ וחד

 זיפש ַא ןָעמּונְעג טָאה רע ןּוא חַמַר חקיו

 ,דנַאה ןייז ןיא :ודיב

 ןָעמּוקָעְגניירַא זיִא רֶע ןּוא .ח אביו .ח

 לארשי ןוֿפ ןַאמ םָעד רָעטניח לארשי שיא רַחַא

 רעמיצ ןיִא הֵּבַּקַה לא

 ,ןערייּב ליז קל יא רקד ןעכָאטשעגברּוד טָאה רֶע ןוא םהינש תא רקדיו

 לארשי ןֿפ ןַאמ םָעד לֵאְרְׂשִי שיא תא
 השאה תֶאְו

 -הָתָב לֶ
 הפגמה רצע תו

 :לאְרְשי יב לע

 יורפ יד ןּוא

 ; ךיוּב רהיִא ךרּוד

 ךיז טָאה עגַאלפ יד ןּוא
 (+ ןעמלַאהעגּבָא

 .לַארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ןעוועג ןַענַעז םִע ןוא .ט ויהיו .מ

 ןַעּברָאטשעג ןָענָעּו סָאװ יד הַפְּנַמַּב םיתמה
 עגַאלּפ רעד ןוֿפ \

 | סיר הַעַּברַא
 רנֲעזיֹומ גיצנַאװצ ןּוא רעיֿפ :ףלא געויומ ןוצי צי :

 .ת ,ו--ו ,ה הכימ :הרטפה

 .םֶהָניָפ

 מרערֲעג טָאה טָאג ןּוא . ! הָוהְי רֵּבַדְיַו .
 ן'השמ ּוצ השמ לא |

 :םָעדַנגלֶא5 " :רמאל

 = ןהוז רעד ,סחניפ .אי .רָזֶעְלַא ןֵּב םֵחְניִּפ אי
 38 א 7 עב שוק שב *

 רעד ,ןרהא ןוֿפ ןהז רע ןהֹּכַה ןרהא ןב
 ,רעמסעירּפ : א

 ןרָאצ ןיימ טרהָעקֲעגּבָא טָאה יתמח תא ביִׁשֹח

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לַעַמ

 ןי ןרעֿפײֵא ןייז ךרוד יתאְנק תֶא ֹואְְַּב

 לָארשי רעדניק יד ןוֿפ

 ( רָעַפייא

 טרעהענפיוא (1

 .ךימ רַאֿפ

 | טנרָאצַעג טָאה רֶע סָאװ (5 ,

 ,סחנפ ,קלב ,רבדמב

 םֶכֹותַּב

 ייל אלו

 לֵאָרְׂשִייִנּב תֶא

 יִתְָקְּב

 רמָא ןֵכָל בי
 ול ןתנ יִננִ
 יתיר תֶא

 :םולש

 ול התיחו .גי

 ירא עֶר
 הלוע תה תי
 אָנְק רֶׁשֲא תחת
 ויהלאל

 רַּפַכי
 לֵאְָׂשִייִנְּב לע
 םשו .די

 לא

 = הַּבִח רֶׁשֲא
 תני תא

 אול ן ןֶּב יִרְמִז

 בא 2 אישנ
 ִנעֶמְׁשַ
 םשו .ומ

 .הָּכֶּמַ השאה ||
 תיִניֵדְּמַה
 רּוצ תב יב
 תומא שאר

 ןדְמְּב בא תיֵּב
 | +:אוה

 .הכ

 ,ייז ןָעשיווצ

 טעטכינרַעֿפ טינ ּבָאה ךיִא ןּוא

 לָארשי רערניק יד

 .רָעֿפיַא ןיימ ןיִא

 :גָאז םּורַאד ,כי

 םהיא ביג ךיִא ,הָעז

 ,רנוב .ןיימ

 .ןעדעירֿפ עד

 םהיִא ןייז טָעוװ רֶע ןוא .גי

 םהיִא ךָאנ רעדניק ענייז ןּוא

 ןַעגיּביײַא'נַא ןופ דנּוּב סלַא
 ,םּוהמרעטסעירפ

 טָאה רֶע סָאװ ,רַאפרעד
 םרָעֿפייֵאעג \
 טָאג ןייז ראפ

 ןֶעּבעגרעֿפ םָאה רֶע ןּוא

 .לָארשי רעדניק יד רַאֿפ

 ןעמָאנ רעד ןּוא די

 ןַאמ ןַעגָאלשרעד םָעד ןּופ
 ,לארשי ןוֿפ

 ןענָאלשרער זיִא רָעבלֶעוװ
 ןַערַאװַעג

 :תינידמ יד טימ

 ,אולס ןּוֿפ ןהוז רעד ,ירמז

 זיֹוהרֲעטָאֿפ ַא ןופ טשריפ ַא
 .ןועמש ןוֿפ

 ןעמָאנ רָעַד ןּוא .וט

 ,יֹורֿפ רֶענַעגָאלשרעד רעד ןוֿפ

 : תינידמ יד

 ,רוצ ןּוֿפ רעטכָאמ יד ,יבזּכ

 רַעטּפיוהסקלָאֿפ ַא

 ןידמ ןיִא זוהרָעמָאֿפ ַא ןופ
 .דַע זיא



 הָוהְי רֵּבַדְיַו .וט

 שמ לֶא =
 / 7 ןרמאְּל

 רורצ זי

 םינידמה תֶא
 ;םֵתֹוא םֶתיֵּבְהְ

 םֶה םיִרָרצ יִּכ .חי
 םֶכָל
 םֶהיֵלְִנְּ
 כָל ּלְּכִנ רֶשֲא
 רֹועַּפ רַבְּד לע

 ִבְְּכ רַבְּד ל
 מ אנ תב
 | םֵתֹהֲא

 ְַּּמַה
 הפְּגַּמַה םויּב

 ;רועפ רַבְּד לע

 יחיו .א

 הפנר
 הָוהְי רמאיו

 הָׁשֹמ לא
 רזעְלֶא לֵאְו

 ןֵהֹּכַה ןרחא ּ
 :;רמאל

 שמ

 .דימלתהו הרומה תרות

 טגָאזעג טָאה טָאג ןוא .וט
 ן'השמ ּוצ

 :יוזא

 (1טרעגַאלַעּב וי

 םינידמ יד

 .ייז טגָאלשרָעד ןּוא

 ןעקירדַעּב ייז םּורָאװ .חי

 ךייא

 (* ןֶעגנורֲעלקֶעּב ָערֶעייֵו טימ
 טרעלקעּב ןַעּבָאה ייז סָאװ

 ךייַא ןַענֶעוו
 רועפ ןוֿפ ךאז רעד טימ

 ,יבזּכ ןוֿפ ךַאז רעד טימ ןּוא

 טשריפ םָעד ןוֿפ רֲעטכָאט יד
 ,ןידמ ןוֿפ

 ,רעמסעוװש רֶעייז

 ןעגָאלשרַעד זיא עבלֶעוו
 ןַערָאװעג

 יד (?ןעווַעג זיא סֶע ןָעוו
 ץנַאלּפ

 \ .רועפ בעילּוצ

 ,וכ
 ןעוועג זיא םִע ןּוא .א

 ,ענַאלּפ רעד ךָאנ

 ץהשמ ּוצ טגָאזֲעג טָאג טָאה

 ,רזעלא ּוצ ןּוא

 רעד ,ןרהַא ןוֿפ ןהּוז רע
 ,רעמסעירפ |

 : יִוזַא

 להָאצ יד ףיוא טמהָענ .ב שאר תֶא ּואְׂש .ב
 עדניימעג רעצנאג רעד ןוֿפ לֵארְׂשִי נב תַדַעלַּכ

 ,לָארשי רָעדניק יד וש
 טלַא רהָאי :גיצנאווצ ןופ הנש םירשע ןֵּבִמ

 ;גרַא (? .ןַעלרנַאהֲעּב ךילדנייֿפ ,ןֶעקירדַעּב (}
 .גָאט ןיִא (=  .ןעקנַאדַעג על ,ןעטסיל

 השמ רֵּבַּדיו .ג |

 101 .וכ ,הכ ,סחנפ ,רבדמב

 רַעכעה ןּוא הָלָעמְו

 ערֶעייז ןופ זיֹוה םעד ךָאנ םתבא תיבל
 ,ךָאנ ןרֶעמלֶע הו 2
 םיֹורַא טהָענ סָאװ ,רעדֲעי = אֵבֵצ אֵצי לכ

 טֿפַאשרָעה ןיא :
 .לָארשי ןיא ;לארליּב

 םָעד רזעלא ט טימ השמ ןּוא .ג
 טרֶערעג ןעגָאה רעטסעי-פ | ןהכה רזעַלְֶ

 (גייז םתא |
 בָאֹומ ןוֿפ (?ץטסיוו רעד ןיא באֹומ תברעּב
 ד 7 ן הב

 וחרי ןוֿפ ןדרי םייּב ןחרי ןְּדרִי לע

 :יוזַא ..:רמאל
 םלַא רהָאי גיצנַאװצ ןופ .ד הנש םיִרְׂשֶע ןֶּבִמ .ד

 (=רעכַעה ןּוא | הָלְעַמְ

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג יװ הָוהְי הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ן'השמ 0 השמ תא

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא לֵאְרְׂשִי ינבו

 ןעגנַאגעגסֹורַא ןֶענֶעו עְכלָעו םיאצלה

 .םירצמ דנַאל ןוֿפ :םירצמ ץראמ

 .ינש |

 ,ןבואר .ה ןְבּואְר .ה

 ןופ רענֶערָאּבעגטשרֶע רעה  לֵאָרְׂשִי רֹוכְּב
 .לארש :ןהיז ס'ןבּואר ןבּואר ינּב
 ךונח (ןיֿפ) ונח

 ,יכונח עילימַאֿפ יד יִבנֲחַה תחפשמ

 אּולּפ ןוֿפ אולפל

 .יאולפ עילימַאֿפ יד יִאְלַּפַה תַחַפְׁשִמ
 ןורצח ןוֿפ -ו ןרצחל .

 ,ינורצח עילימַאֿפ יד יֵנֹורְצְחַה תחפשמ

 .עֹנֲעֹּבַע (5 .םַעמָאנ רֶעטרֶעװ יד .ה .ד ((
 .ןַערָעװ טלהַעצַעג ןַעלָאז 6
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 ימרּכ ןוֿפ יִמרַבְל

 .ימרּכ עילימַאֿפ יד :ימרּכה תַחְַּׁשִמ

 ןענַעז עיד א הֶלֶא
 ; ןבּואר ןוֿפ ןָעילימַאֿפ יד ינבּוארה תחפשמ

 עטלהָעצָענסיֹוא ַערֶעייז ןּוא
 ןעוועג ןענעז

 ,-נָעויֹומ גיצרָעֿפ ןּוא יירד

 םֶהיִדְקִּפ ויהיו
 םִעַבְרַאְו השלש

 ףלא
 ,טרעדנוה ןעבעיז תואמ עבשו

 .גיסיירד ןּוא  :םישלשו

 :ןהיז ם'אּולפ ןּוא .ח אולפ ינבו יח

 .בָאילא ;באיֵלא

 :ןהיז ס'בָאילא ןּוא .מ בָאילא ינבו מ

 לֶאּומנ | לאומנ

 ריב דו
 םֶריִבֲאַו ןָתָד אּוה
 הדעה יארק

 וצח רֶׁשֲא

 ןר הא לעו השמ לע

 חרק תַדֵעַּב
 : הָוהְי לַע תה

 ץֶרָאָה חַּתִַּתַו
 היפ תא
 םתא עַלְבְּתַ
 חרק תֶאְ

 הָדְעַה תֹומּב

 שאה לֹכֲאַּב

 .םריבַא ןּוא ןתד ןּוא

 ,םריבַא ןּוא ןתד ןענעז סָאד

 רֶעד ןוֿפ ענֲעֿפּורֲעּב יד
 ,עדניימעג

 טגירקעג ןַעּבָאה עְכלעוו

 ןרהַא ןֶעגַעג ןוא ץהשמ ןַעגַעג

 ,עדניימַעג ס'חרק ןיא

 טגעירקעג ןַעּבָאה ייז ןעוו
 ,טָאג ןַעגעג

 טנֲעֿפֶעעג טָאה ררֶע יד ןוא -י

 ליֹומ רהיִא

 יוז ןַעגנולשרעֿפ טָאה יז ןּוא

 ,ן'חרק ןּוא

 זיִא עדניימַעג יד ןעוו
 ,ןַעּברָאטשַעג

 .טָאה רֶעײֿפ סָאד ןעוו
 טרהָעצרעֿפ םישמח תא

 | שיא םִיַתאָמּו
 ןערָאװַעג ןַענַעז יז ןּוא ;םנל ויהיו

 .(* ןעבויצ םוצ

 .ןעגירק טינ ךיז רָאט ןעמ זַא (1
 = | ית :

 .וכ ,סחנפ ,רברמב

 חרק יִנְבּו אי
 ;ּותִמ אל

 ןועמש יִנְּב .בי

 םֵתֹּפִׁשְמִל

 לֵאומְנְל

 ִלאומּנַה תַחַּפְׁשִמ
 ןיִמל
 ינימיה תַחּפְׁשִמ

 ובל
 :יניכיה תַחּפְׁשִמ

 רול :

 יתרזה תחפשמ

 לואשל

 ;יִלואַשה תחפשמ |

 הָלֶא .רי

 :יִנעְמְּׁשַה תחפשמ

 ףלא םיִרָשָע םינש

 :םיִתאַמּ

 דנ ינב .וט

 ל ןופצל םָתְפָשַמְל |

 ינופצה תחפשמ

 ג
 יגחה תַחּפְׁשִמ

 ינושל
 שה תש

 ינזאל זמ | %- |
 צה ןאמ גיצפופ טרעדנוה ייווצ יד

 ינזאָה תחפשמ | |
 *: -ןח בני

 ירעל
 :יִרָעָה תחפשמ

 ןהיז ס'חרק רֶעּבֶא .אי

 .ןַעּברָאטשַעג טינ ןֶענַעז

 ןהיז ס'ןֹועמש .בי

 :ךָאנ ןעילימַאֿפ ָעְרֶעייז ךָאנ
 | לָאומנ ןופ

 ,ילָאּומנ ַץילימַאֿפ יד

 ןימי ןוֿפ

 ,ינימי עילימַאֿפ יד

 ןיכי ןוֿפ

 ,יניבי ץילימַאֿפ יד

 חרז ןוֿפ .גי

 ,יחרז עילימַאֿפ יד

 לואש ןוֿפ

 .ילואש ַעילימַאֿפ יד

 ג טוד .די

 : ןועמש ןּופ ןַעיליִמַאּפ יד

 דנֲעזיֹוט גיצנַאװצ ןּוא ייווצ

 .טרעדנוה ייווצ ןּוא

 עְרָעייז ךָאנ ןהיז ם'רג .וט
 :ךָאנ ןָעילימַאֿפ

 ןופצ ןוֿפ

 ,ינופצ עילימַאֿפ .יר

 יגח ןיֿפ

 ,יגה עילימַאֿפ יד

 ינוש ןופ

 ,ינוש עילימַאּפ יד

 ינזָא ןוֿפ .וט

 ,ינוָא עילימַאֿפ יר

 ירע ןוֿפ

 ,ירע עילימַאֿפ יד



 דוראל .זי

 יִֹורֲאָה תַחַפְׁשִמ
 ילֵאְרַאְל

 ;יִלֵאְרַאָה תחפשמ

 תחפשמ | הָלֶא .חי

 דַנ יִנְּב
 םֶהיֵדְק קפל

 ףלא םִעּברַא

 :תואמ שמחו
 הָדּוהְי יִנְּב .םי

 או רָע
 ןנואו רֶע תֶמָיְו

 :ןַעַנַּכ ץֶרֶאְּב

 הדּוחי יִנָב ויהיו
 םֶתַֹּכְׁשִמְל
 הָלַׁשְ
 יִנלָשַה תַחּפְׁשִמ
 זר
 יצר תחפש
 הַר
 יִחְרָזה תַחפְׁשִמ
 ץיֶרְפ יִנָב ויהיו .אכ
 ןרצֶחְל
 ינֹרְצֲחַח תַחּפׁשִמ
 לּומֲחְל

 ;ילומחה תחפשמ
 הלא .בכ

 הדּוהי תחפשמ

 םֶהיֵדְקְִל

 .דימלתהו הרומה תרות

 רֹורַא ןופ -זי

 ,ידֹורַא עילימַאֿפ יד

 ילארא ןופ

 .ילארא ץילימַאֿפ יד

 ןעילימַאֿפ יד ןֶענעז עיר חי

 ןהיז ס'דג ןוֿפ
 :ךָאנ דנעזיומ גיצרעפ | עטלהָעצעגסיֹוא ערֶעיז ךָאנ

 .טרעדנוה ףניפ ןּוא

 :ןהיז ם'הדּוהי .טי

 ; ןנוא ןוא רע

 ןענעז ןניא ןוא רע רֶעּבִא
 ןעברָאטשעג

 .ןענּכ דנַאל םיִא

 ןעוועג ןענעז םַע ןּוא כ
  ןהיז ס'ה רוקי

 | :רָאנ ל עילימַאֿפ ערָעייז ךאנ

 | הלש ןוֿפ

 | ,ינלש ץילימַאֿפ יד

 ץרפ ןוֿפ

 ,יצרפ עילימַאֿפ יד

 חרז ןיֿפ

 .יחרז ץיִלימַאֿפ יד

 ןעוועג נע םָע ןּוא .אב
 :ןהיז ם'ץרפ \
 ןרצח ןיֿפ

 ,ינרצח עילימַאֿפ יד

 לומח ןיֿפ

 .ילומח ץילימַאֿפ יד

 נעו ע עזוד .בכ

 הרּוהי ןוֿפ ןָעיליִמַאּפ יד

 עטלהַעצעגסיֹוא :ערעייז ךָאנ
 /;ךָאנ

 ,רברמב

 יבש הָשָש
 0% ן+
 ]ל

 : תואמ שמחו

 רכששי יַנְּב .גב

 םָתֹּפְׁשִמְל

 עלות

 יעְלותה תַחַּפְׁשִמ
 הופל

 נופה תחפשמ
 | בושיל .דב

 יבשיה ַחַפְׁשִמ

 המשל
 :ינרמשה תחפשמ
 | הֶּלִא .הכ

 רֶבשָשְי תחְּפְׁשִמ |
 הר
 םיששו הָעּברַא

 ףֶלֶא
 :;תואמ שלשו

 ןלּובז ינּב .וכ

 םָתֹחּפְׁשִמְל

 ררמל

 ידרָסַה תחפשמ
 | ןֹולֵאְל
 ינלאה תחפשמ

 לליל

 :יִלָאְלתִַה תחְפשמ
 / הָּלִא ..זב

 ינלובזה תחפשמ

 םהי קל!

 .וכ ,םחנפ

 | ףלא
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 דנעזיומ גיצּבעיז ןּוא םּכַעַז

 .טרעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 ןהיז ס'רבששי .גכ

 :ךָאנ ןעילימַאֿפ ערָעיז ךָאנ

 עלות (ןּוֿפ)

 ,יעלות עילימַאֿפ יד

 הופ ןּוֿפ

 ,ינופ עילימַאֿפ יד

 בושי ןּוֿפ ,דכ

 ,יבשי ץילימַאֿפ ור

 ןרמש ןוֿפ

 .ינרמש עילימַאֿפ יד

 ןענָע עור .הב

 רכששי ןוֿפ ןָעיליִמַאּפ יר

 עמלהעצעגסיוא ערֶעיײז ךָאנ
 :ךָאנ

 דנֲעזיֹוט גיצכעז ןוא רעיפ

 .טרָעדנּוה יירד ןּוא

 ןהיז ס'ןּולבו .וב
 :ךָאנ ןעילימַאֿפ טרעייז ךצנ

 דרס ןוֿפ

 ,יררס ץילימַאֿפ יד
 ןֹולֵא ןוֿפ
 ,ינֹולֲא עילימַאֿפ יד

 לָאלחי ןופ
 .ילאלחי עילימַאֿפ יד

 ןֶענַעז עזור וכ

 ןולבז ןוֿפ ןַעילימַאֿפ יד
 עטלהָעצעגסיֹוא ַערֶעייז ךָאנ

 :ךָאנ
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 ףֶלֶא םיִׁשִׂש
 :תֹואמ ׁשֵמַחַו |

 ףֶסֹייִנְּב .חכ
 בתִֹפִשִמְל
 םרְפְֶו הש

 דנֲעזיֹוט גיצכָעז

 .טרָעדנּוה ףניפ ןּוא

 | .ןהיז ם'ףסוי .חכ

 :ךָאנ ןעילימַאֿפ ַערֶעייז ךָאנ
 .םירפא ןּוא השנמ

 :ןהיז סהשנמ טכ | השנמ ינּב .טכ

 ריכמ ןוֿפ - ריִבַמ

 ,יריבמ עילימַאֿפ יד יריִכַּמַה תחפשמ

 ריכמ ןּוא ריב

 ,רעלג ןערָאּבעג טָאה = דָעְלִּג תֶא דילוה
 דעלג ןופ == = דָעְלִנְל

 :ןהיז ס'דעלג ןַענעז עיר .ל דָעָלִ יִנּב הלא 5 עלה תחפשמ ידעלג עילימַאֿפ יד
 רָעיֵא (ֿפ = | רע

 קלח ןוֿפ קלח ירזָעיִא עילימַאֿפ יד  יִרְזְעיִאָה תַַּׁשִמ

 ,יקלח עילימַאֿפ יד ;  יקלחה תחפשמ

 לָאירשַא (ןופ) ןוא אל = לאורשאו .אל

 ,ילַאירשַא עילימַאֿפ יד) = תחפשמ
 |  יִלֵאְרְשַאָה

 םכש (ןּופ) ' ןּוא םכשו

 ,ימכש עילימַאֿפ יד :ימבשח תחפשמ

 עדימש (ןוֿפ) ןּוא ,בל עֶריִמְׁשּ .בל

 ,יערימש עילימַאֿפ יד יערימשה תחפשמ

 רפח (ןוֿפ) ןּוא רָפְהְו

 .ירפח עילימַאֿפ יד | :ירפחה תחפשמ

 רפחןב וַחְפַלְצּו גל

 םיִנַּב ל ויה אל

 תונּב םא יִּכ
 כמ ומ

 ןהוז ס'רפח דחפלצ ןּוא .גל

 ןהיז ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ;רֲעטבָעט רונ

 .וכ ,סחנפ ,רבדמב .דימלתהו .הרומה תרות

 דָחְפָלִצ תֹונְּב םָש

 הע הלחמ

 הבל הלנח
 :הָצְרְְ 0
 הֶלִא .דל

 השנמ תֹחַּפְׁשִמ

 םָיִדְקְפ

 ףלאסישמחו םינש

 :תואמ } עבשו

 םירפֶא ינב הלא. הל

 | םהחפשמל

 חלתושל

 יִחְלְתְשַה תַחַּפְׁשִמ

 ירכְבַה ת

 ינסה =
 הֶּלִאְו .ול

 חֶלתוש ינּב

 העל

 ,יִנְרֲעַה תחפש
 תחפשמ הָּלִא ל

 0 םירפא יִנָּ

 םה - קפל

 ףלא אישלָשּוסינש

 תואמ שמ
 ףסוי יִנב הלא

 ;םָתֹחּ מל

 ןְמִינְב נב .חל

 ֶֹהְפשמְל

 ס'רחפלצ ןופ ןֶעמענ יד ןּוא
 :רֲעטכַעמ

 ,הענ ןּוא הלחמ

 .הצרת ןוא הפלמ ,הלגח

 ןַענַעז עזיר ,דל

 השנמ ןוֿפ ןֲעילימַאֿפ יד

 :ץטלהֲעצָעגסיֹוא ַערֶעייז ןּוא

 דנֲעזיֹוט גיצֿפּוֿפ ןּוא ייווצ

 .טרָעדנוה ןַעּבעיז ןּוא

 ןהיז ס'םירפא ןֶענעז עזיד .הל

 ,ךָאנ ןעילימַאֿפ רע ךָאנ
 חלתּוש ןוֿפ

 ,יחלתש ץעילימַאֿפ יד

 רכב ןוֿפ

 ,ירכּב ץילימַאֿפ יד

 ןחת ןוֿפ

 .ינחת עיליטַאֿפ יד

 ןֶענַעז עיד ןוא .ול

 : ןהיז ם'חלתש

 ןרע ןוֿפ

 .ינרע עילימַאֿפ יד

 ןעילימַאֿפ יד ןֶענַעז עזיד ול

 ןהיז ם'םירפא ןוֿפ

 עטלהָעצעגסיֹוא ַערֲעייז ךָאנ
 :ךָאנ

 דנָעזיומ גיסיירד ןּוא ייווצ

 .םרעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 ןהיז ס'ףסוי ןִענעז עזיד

 .ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ
 ןהיז ס'ןימינּב .חל

 :ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערָעייֵז ךָאנ
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 עלּב ןיֿפ עלְבִל

 על ליפ יר = יִעָלַּבַה תחפשמ
 נשא ןֿפ = = = לָּבׁשְַל
 ,ילבשא ןָנילימַאֿפ יד ִלְַׁשַאָה ַחַפְׁשִמ
 םריחַא ןוֿפ םֶריִחֲאַל

 ,ימריחַא ןָעילימַאֿפ יד תחפשמ
 ּויִמָריֵתֲאָה

 םפופשל .םל

 ימָפּשַה תַחַּפְׁשִמ
 םפוחל

 :יִמפּוחַה תַחַפְׁשִמ
 ןֶענַעז ןהיז ם'עלב ןּוא .מ עלב ינב ויהיו .מ

 יט מע ְךְרא
 ידרַאָה תַחַפְׁשִמ
 | ןמענל

 :יִמִעַגְה תחפשמ

 מִי יִנְב תל אמ

 םפּופש ןוֿפ .טל

 ,ימפוש ןַעילימַאֿפ יד

 | םפוח ןֿפ

 .ימפּוח ןַעילימַאֿפ יד

 ,ןמענ ןּוא דרַא

 ,ידרַא ַעילימַאֿפ יד

 ןמענ ןוֿפ

 .ימענ עעילימַאֿפ יד

 ןהיז ס'ןמינּב ןֵענֲעז ווד .אמ

 ךָאנ ןַעילימַאֿפ .ָערָעייז ךָאנ םֶתֹחַּפְׁשִמְל
 :עץטלהָעצַעגסיֹוא ַערֶעייֵז ןּוא םֶהיֵדְקִפִ

0 

 דנֲעזיֹוט גיצרֶעֿפ ןוא ףנופ) = עּבְרַאְו הָּׁשִמֲח
 ףלֶ

 .טרעדנוה םּכֲֹע ןוא  !תֹואֵמ ׁשֵׁשְֹו

 ןהיז ס'ןד ןֶענֶעז עיר .במ ןָד יַנְב הֶּלִא .במ

 :ךָאנ ןַעילימַאֿפ ערָעייז ךָאנ םֶתֹחַּפְׁשִמְל

 םחּוש ןוֿפ םֶחּוׁשִל
 .ימחוש ַעילימַאֿפ יר יִמָחּוׁשַה תחפשמ

  ןעילימַאֿפ יד ןָענֲעז עיר ד תחפשמ הֶּלִא
 ןד ןוֿפ

 .ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ : םָתֹחַּפְׁשִמְל

 תחפשמ לָּכ .גמ
 םחוש ןּוֿפ ןַעילימַאֿפ 8 על יג "|ימֲחּוׁשה
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 עטלהָעצָעגסיֹוא ערָעייז ךָאנ םהידקפל
 :ךאנ = לא ב

 דנֲעויֹומ גיצכַעז ןּוא רעיפ| ה = 1 לד :- - .( םיששו העּברא

 ףלא
 ;תואמ עַּברַאו
 רֶׁשֲא יִנְּב .דמ

 .טרָעדנּוה רעיֿפ ןּוא

 ןהיז ס'רשֶא ,דמ

 :ךָאנ ןָעילימַאֿפ ערֶעייז ךָאנ םתחפשמל
 הנמי ןוֿפ | הנמיל

 ,הנמי עילימַאֿפ יד | הנמיה תחפשמ

 שופ -  יִש
 ,יושי עילימַאֿפ יד = יושוח תחפשמ
 העירב ןּופ 0 הָעירְבִל

 .יעירּב עילימַאֿפ יד ;יִעיִרְּבַה תחפשמ
 :ןהיז ס'העירב ןופ המ הץעירב ינבל .המ

 + י6 הר

 רבח ןּפ רֶבֵחֶל

 ירבח עילימַאֿפ יד ירְבְחַה ַחַפְׁשִמ

 לַאיּכלמ ןוֿפ ליב

 .ילָאיּכלמ ץילימַאֿפ יד ַחַּׁשִ
 :יִלֵאיִכְלַּמַה

 וֿפ ןַעמָאנ רעד ןּוא .ומ
 --"עטלָאט ם'רשָא | רֶשֲא תַּב בָׂשְו .ומ
 .חרש :חרש

 ןֶענֶעז עיד .ּומ הֶּלִא .זמ

 ןהיז ם'רשִא ןוֿפ ןַעילימַאֿפ יד רֶׁשֲא נב תְֹּׁשִמ

 עטְלהֲעצַעגסיֹוא ןנרֶעייֵז ךָאנ םֶהיְקְִל
 :ךָאנ

 דנֲעזיֹומ גיצֿפוֿפ ןּוא יירד םיִׁשִמַחַו .הָׁשֹלְׁש
 ףֶל א

 :תואמ עַּבְרַאְו

 יִָּתַפַ יֵנְּב .חמ
 םֵתֹחֹּפִׁשִמְל

 לֵאְצְַיְל

 ,ילָאצחי עילימַאֿפ יד יִלאְצְחַּיה ַחַּפְׁשִמ

 .טרָעדנּוה רעיפ ןּוא

 ןהיז ם'ילתפנ .חמ

 :ךָאנ ןָעילימַאֿפ ָעְרָעייז ךָאנ
 לָאצחי ןופ
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 ינוג ןוֿפ ינוגל

 ,ינוג עילימַאֿפ יד = :ינוגה תַחְַׁשִמ

 רצי ןוֿפ .טמ רַציִל .טמ

 ,ירצי עילימַאֿפ יד יִרְצִיַה תַחַּפְׁשִמ

 םלש ןוֿפ של

 .ימלש ַעילימַאֿפ יד :ימלְׁשַה תַחַּפְׁשִמ

 -ןֶענעז עזיר ג הֶּלִא :

 |  ילתֿפנ ןיֿפ ןַעילימַאֿפ יד ילתפנ תחפשמ

 | ךָאנ ןעילימַאֿפ ַערֶעייז ךָאנ םֶתְֹּפְׁשִמְל

 :עטלהָעצַעגסיֹוא ערעייז ןּוא היד

 | דננזיומ גיצרעפ ןוא .ףני 1 םיִעְבְרַאְ השמח

 'ףקַא

 ;תֹואמ עבראו

 .ידּוקַּפ הֶּלֵא .אנ

 לֶאְרְשי יִנּ

 6 תואמ שש

 .טרָעדנוה רעיפ ןּוא

 ?סיֹוא יד ןֶענֶעז ה עזיד .אנ
 עטלהעצַעג

 :לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ןייֵא טימ םרעדנּוהסּכַעַז

 ,דנֲעזיֹוט
 יז ףֶלֶאְו

 טרערנּוה ןעבעיז תואמ עבש

 .גיסיירד ןּוא :םישלשו

 .ישילש *

 דַערֲעג טָאה טָאג ןוא : הוהי רֵּבַדְַו .בנ
 'השמ וצ \השמ לא

 ;יֹוזַא ו :רמאְל

 עזור וצ .גנ הלל .גנ

 כ קא טלייהמּוצ דנַאל סָאד לָאז ץֶראַה קלחת
 ןֶערֶעוו

 לייטּברע םּוצ הלחנּב

 .ןעמָענ יד ןופ להָאצ רעד ךָאנ = :תומש רפסמּב

 ןעגילָאצרהַעמ םָעד .דנ ברל .דנ

 ותלחנ הכרת ןייז ןַערהַעמרַעֿפ ּוטסלָאז
 ,לייטּבר וע וא א 17

 .וכ ,סחנפ ,רברמב

 טעמו
 ותלחנ טיִעַמַת

 יָָקִפ יִפְל שיא

 וה
 לרֹונְּב ףא הנ

 ץְרַאָה תֶא קלחי
 תומשל

 םתבא תוטמ

 גולחע
 לֶרוגה יפ לע .ונ |

 ּותְלַחַנ קלַחַת !
 טעַמְל בר ןיֵּב
 יולַיִרוקפהֶלַאְו מ
 םֶתֹחַּכְׁשִמְל
 ןׁשְרְ
 נשרה תחפשמ
 תחל
 יִתָהְַה תַחַפשִמ
 = יל
 !ירְרִּמַה תַחַּפְׁשִמ

 תחפשמ הָלֶא .חנ

 יול

 יִנְבְלַה תַחַּפְׁשִמ

 ינרְבְחה תֶחפשמ

 ילחַמַה תַחפשמ

 ישומה ַחּפְׁשִמ

 יתרה תש
 תהקּ
 עג טָאה :םרמע תא דילוה

 ןעגילהָאצגינַעװ םָעד ןּוא

 ןייז ןעגינעװרַעֿפ ּוטסלָאז
 ;לייטּברֶע

 ןוֿפ להָאצ רעד ךָאנ ןרֶעדֶעי
 עטלהעצעגסיֹוא ענייז

 ןייז ןערֶעוו ןַעּבַעגעג לָאז
 .לייטּברֶע

 זָאָאל א ךרּוד רּונ .חנ

 טלייהטוצ דנַאל סָאד לָאז
 ,ןַערעו

 ןע ךָאנ

 ןוֿפ ןַעמַא מש יד ןופ

 .ןַעּבר ע יז ןעלָאז

 זָאָאל םָאד ךרּוד .ּונ

 טלייהטּוצ ליײטּברע ןייז לָאז
 ,ןֶערַעו

 יוס ,ןעגילהָאצלעיֿפ םָעד ייס
 .ןעגילהָאצנינעװ סעד
 :סיוא יד ןֶענַעז עזיד
 יול ןוֿפ .עטלהעצעג

 :ךָאנ ןעיליִמַאּפ ערָעייז ךָאנ

 עמענ יד ךָאנ

 ערֶעייז
 ןערֶעטלֶע

 ןוא .וב

 ןושרג ןוֿפ

 ,ינשרג ץילימַאֿפ יד

 תהק ןוֿפ

 ,יתחק ַעילימַאֿפ יר

 יררמ ןוֿפ

 .יררמ ַעיִלימַאֿפ יד

 ןעילימַאֿפ יד ןענַעז עוד .חנ
 :יול ןוֿפ

 ,ינבל עילימַאֿפ יד

 ,ינרבח עילימַאֿפ יד

 ,ילחמ ץילימַאֿפ יד

 ,ישומ ַץילימַאֿפ יר

 ,יחרק עילימַאֿפ יד

 תהק .ןּוא

 .םרמע ןָערָא
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 תֶׁשֲא םֵׁשְו שנ

 םרמע |
 יול תַּב דָבְכ

 | התא הָדְלִי רֶׁשֲא

 יול
 ,םירצמ ןיא

 ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןוא .טג
 -- יור ס'םרמע

 ,רעטכָאט ס'יול דבכֹוי

 ןֶערָאּבַעג יז טָאה (יז עבלֶעוו
 יול ּוצ

 םִיַרצִמְּב

 םֶרֶמַעְל רֶַּ
 השמ | תֶאְו ןרֲהַא תֶא

 .רעטסעווש רֶעייז ,םירמ ןּוא ;םתחַא םיִרֵמ תאו

 צ ןֶערָאּבעג טָאה יז ןּוא
 םרמע

 ץהשמ ןּוא ןרהא |

 ןָעְרָאּבְעְ זיא ןרחאייב ןוא 5 = ןרחֶאָל דָלּויַו .ם
 0% בדנ בֶדנ תֶא
 ,אּוהיבַא ןּוא אּוהיִבֲא תֶאְו
 רועלא רעל תא
 .רמתיא ןוא  :;רֵמָתיִא תֶאְו
 ,ןַעּברָאטשעג ןֶענֶעז אוחיבאו אּוהיִבַא ןּוא בדנ ןּוא .אס בדנ תמו .אס
 טכַארּבַעג ןַעּבָאה ייז ןֵעוו 0 .םֵביִרְקַהְּב

 רֲעייֿפ סָעדמַערֿפ הרז שא
 .טָאג רָאֿפ :הוהי יָנְפִ
 ןעוועג ןֶענֶעז סֶע ןּוא ,בס םֶחיִדְקִפ ויהיו .בס

 עטלהעצעגסיֹוא ערָעייז
 םיִרְׂשֲעָו הָׁשלְׁש

 ,דנֲעזיומ גיצנַאװצ ןּוא יירד לא

 ןענָאזרַעּפטנַאמ יד רָאג = רכז לב
 ,רטבנה ןוא טלא טָאנָאמַא ןוֿפ הָלְעַמְו שדח ןְּבִמ
 טלהעצעגטינ ןֶענֲעזייז םורָאװ  ודקפתה אל יִּכ
 ,לֶארשי רעדניק יד ןעשיווצ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ְךֹותְּב ןַערָאװַעג הו
 םהל ןּת ֵתִנ אל יִּכ

 ליטּברֶע ןייק הָלֲחג
 .לארשי רערניק יד ןעשיווצ :לֵאְרׂשִי יֵנְּב ךותב

 .ילרפ ס'יול (

 ןעּבעגעג טינ זיא ייז לייוו
 ןערָאװֶעג
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 ידוקפ הֶּלִא .גס
 השמ

 | ןח רלאְ
 ודקפ רשא

 לארי יִנְב תא
 בָאומ תברעב

 וי דִי לע

 ?סיֹוא יד ןֶענֲעז עזיד .גפ
 השמ ךרוד ַעטלהַעצעג

 = ,רעטסעירפ רַעד ,רזעלא ןּוא

 טלהָעצַעג ןַעּבָאה ַעכלעו

 לָארשי רעדניק יד

 בָאֹומ ןוֿפ עמסיוװ רעד ןיא

 .ֹוחרי ןוֿפ ןדרי םייב

 שיא הָיָה אל

 הש יִרֹקִּפמ
 ןהכה ראו
 ּודקפ רשא

 לָאְְ נב תא
 = ַּבְִמְּ

 עזיד ןעשיווצ ןּוא דפ

 ןַאמ ןייק ןֶעווֲעג טינ זיא

 עטלהָעצַעגסיֹוא יד ןוֿפ
 השמ ךרּוד

 ,רעטסעירפ רעד ,ןרהא ןּוא

 טלהָעצַעג ןַעּבָאה עכלֶעוו

 = לָארשי רעדניק יד

 .יניס עטסיוו רעד ןיא

 מאה רוז ןעגעו ןעד .הפ) ד | 8 '3 יל
 :טנָאזעג טָאג ל

 ןיא ןעבראטש ןַעלָאז ייז רַבְדִמּב ותמי תֹומ
 ;עטסיוו רעד

 ,ןַאמ ןייק ן ןעבילּבעג טו : ?רעביא םינ זיִא יז ןופ ןוא שיאסהמ רתונאלו

 ןהוז רעד ,בלּכ רֶעסיֹוא הניב בֵלַּכ םִאיִּכ
 הנופי ןוֿפ = /

 .ןונ ןופ ןהוז רעד ,עשוהי ןוא | :ןּונ ןֵּב עשוהיו

 וכ
 ןעגנַאנעגּוצ ןָעְנָעז םִע ןוא .א הנברקתו .א

 ,רחפלצ ןוֿפ רֶעמכַעמ יד דחפלצ תונב

 ,רפח ןוֿפ ןהוז רעד רפח ןּב

 ,רעלג ןוֿפ ןהא רעד דָעְלִג ןֵּב
 ,ריכמ ןופ ןהוז רעד ריכמ ןב

 ,השנמ ןוֿפ ןהוז רעה השנמ ןּב

 ,השנמ ןוֿפ ןעילימאפ יד ןופ חָשְנִמ תחפשמל
 ;ףסוי ןוֿפ ןהוז רעד | סי ןב
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 מעג יד ןענ עזיד ןוא ויָתנּב תומש הלא
 :רעמכָעמ ענייז ןוֿפ

 הלגח ןּוא הענ ,הלחמ הלה הָעֹנ הלְחַמ

 ,הצרּת ןּוא הּכלמ ןּוא ;הֵצְרִתְו ֵּבְלִמ

 טלַעטשעגךיז ןַעּבָאהייז ןּוא .ב הֵנְרמַעַּתַו .ב

 ן'השמ רָאֿפ השמ ינפל

 םַעד ,רזעלא רָאֿפ ןּוא ןהּכה עַל ינו
 ,רעטסעירפ

 ןֶעטשריֿפ יד רָאֿפ ןוא  םָאישנה נפל

 הָרָעָה לָכְו
 דָעֹומ לֶחֹא חַתַּפ

 עדנייטַעג רֶעצנַאג רָעֹד ןּוא

 ;סמפימש ןוֿפ גנַאגנייַא םייּב
 ,טלָעצ

 ;גידנעגָאז יֹוזַא :רמאל

 זיא רַעמָאֿפ רַעְזנּוא .ג תמ א .ג
 ,עטסיוו רַעַד ןיא ןַעּברָאטשַעג רֵּבְרִּמַּ

 ןֶעווֲעג טינ זיא רֶע ןּוא היה אל אוהו

 . עדניימַעג רֶעד ןעשיווצ הדָעָה ךותב

 ךיז ןָעְּבָאה סָאװ יד ןוֿפ םידעונה
 טלָעמַאזרַעֿפ יד
 03 טָאג ןָעְָעג הֹוהי לע

 ,עדניימעג חרק ןיִא חרק תַדֲעַּב

 דניז רֶענֲעגייֵא ןייז רַאֿפ רּונ תמ ואטחב יּב
 ןעּברָאטשַעג רָע זיִא

 טינ רֶע טָאה ןהיז ןייק ןּוא :ןל ויה אל םיִנֵבּו
 .טַאהֲעג

 ;סיוא לָאז סָאװרַאֿפ .ד ערי הֵּמִל .ד
 ןָעְרָעוו (:ןעסָאלשַעג צו
 ןעטָאנ סרעטָאֿפ רֶעזנּוא וניבא םש

 והחפשמ ומ
 ב ול א יִּ
 ול הנה

 ָוְחֲא

 וניִָא יחֲא ו

 ,עילימַאֿפ ןייז ןעשיווצ ןוֿפ

 ? ןהּוז ןייק טינ טָאה רֶע לייוו

 זנּוא ביג

 םּוטנענייַא נַא

 סרָעטָאֿפ רַעזנּוא ןעשיווצ
 .רֲעדירּב

 טכַארּבַעג טָאה השמ ןּוא ,ה

 (-טכַער רֶעייז

 .טָאג רא5

 יי ןח

 ןֵפׁשִמ ת תא

 ;הָוהְי נפ

 .גנּורערָאֿפפטכַער רֶעייז (= .טרָעדנימַעג (!

 .וב ,סחנפ ,רבדמב .דימלתהו הרומה תרות

 .יעיבר

 - טגָאעג טָאה טָאג ןּוא : הָוהְי רמאיו .ו
 ן'השמ ּוצ השמ "לא

 | :זַא - * :רמאָל

 גיטכיר 3 ןֵּכ ו

 ,רעטבְעמ ם'רחפלצ ןעדער | | דָחְפָלִצ תֹונּב
 תרבד

 ןֶּבֶעג יז טסלָאז ו  םֶהָל ןֵּתִּת ןותנ

 םּומנֲעגייַא;ּברַענַא לה תזחא

 םרֲעטָאֿפ רֶעייז ןָעשיווצ םהיבא יֲִא וב
 ,רעדירּב

 ;רעַּביִא טסלָאז ּוד ןוא תרבעהו
 (* ןערהי5 | צר 1-1:

 .ליוטרַע סרָעטָאֿפ רי ןֶהיֵבֲא תַלֲחַנ תֶא

 .יז ּוצ ;ןֶהָל

 רני לָארשי רָערניק יד ּצ ןוא .ח לֵאָרׂשִ נְּב לֶאְו .ח

 :ֹוזַא ןעגָאז ּוטסלָאז רמאל רבדת

 ןֶעּברַאטש טָעוװ רֶעֹנייֵא ןָעּו | תומי יִּכ שיא

 ,ןהוז ןייק טינ טָאה רֶע ןּוא ול ןיא ןבּו

 ןָערהיפרָעְּביִא רהיִא טלָאז םֵּתֹרַבַׁעַהְו

 לייטּברֶע ןייז ותלחנ תא

 .רעטכָאט ןייז ּוצ :ןתבל

 טינ טָאה רֶע פיוא ןוא = תב ןל ןיא םאו .מ
 ,רָעטכָאמ ןייק | , 47 .. יו

 ןייז ןֶעּבעגּבָא רהיא טלָאז  !תלחנ תא םתתנו

 !ויִחֲאְל
 לייטּברֶע

 טינ טָאה רֶע ביוא ןוא -י םיחא ןכ ןיא םִאְו י
 = ,רָעדיִרּב ןייק

 ןייז ןעּבֲעגּבָא רהיֵא טלָאז תל תֶא םֶּתַתְנ
 ייטּברַע

 .רֶעדירּב סרָעמָאֿפ ןייז ,ויִבא יחֲַ

 רַעמָאֿפ ןייז ּביֹוא ןּוא .אי | םיִחַא ןיִא םִאְו .אי
 ,רָעדירּב ןייק טינ טָאה יְבֲאְל

 ןייז ןֶעּבַעגּבָא רהיֵא טלָאז ֹתָלֲַנ תֶא םֶּתַתְנּו
 לייטּברע

 .רֶעדירּב ענייז

 .ןהָעגרֲעּביִא ןַעזָאל (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ןעמדנַאװרַעֿפ ןייז וראשל

 ('םהיִא 0 א א וצ טנהָאנ זיא רעכלעוו ןילא ברקה
 , : ,עילימַאֿפ ןייז ןוֿפ ותחפשממ

 התא שריו

 יד רַאֿפ ןייז לָאז סָאד ןּוא יִנָבְל הָתְיֵהְו
 לָארשי רָעדניק לֵאָרְׂשִי

 ,ןַעּברִע סֶע לָאז רע ןּוא

 ,ץעועג;םטבער א םלַא ַּפְׁשִמ תַּקְחִל

 ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג "ו החי הּוצ רֶשֲאַּ
 .ןהשמ :השמ תא

 טגָאזַעג טָאה טָאג ןוא בי הוה מאיו .בי

 :ץהשמ ּוצ = השמ לא
 ףיֹורַא .הָעג | הלע

 םירבע גראב ןעזיד ףווא ₪ בעל יה 8
 הזה

 ,דנַאל סָאד הָעְז ןּוא ץֶרָאה תֶא הָארּ

 (?טמיטשֶעּב ּבָאה ךיִא סָאװ יִתַתנ רשא

 .לָארשי רָעדניק יד רַאֿפ לֵאָׂשִי יִנבְ

 ּהתא .תתיארו .גי

 מע לֶא ָּתְפַמֲאַנְו
 התא םג

 דע עת

 זיא ןרהַא רֶעדּורּב ןייד ױװ ףסאנ רֶׁשֲאַּכ
 ;ןערָאװעג ןעמונעגניירא יָא ןרַהֶא

 ;רעדיוו טָאה רהיא לייוו די |םָתיִרְמ רֶׁשֲאַּכ .די
 להָעֿפָעּב ןיימ גיטסנעפש ןיפ | =

 הע סֶע טסָעװ וד ןוא .גי

 0 ןעמּונעגניירא טסָעוו ּוד ןּוא
 ,קלָאֿפ ןייד ּוצ ןֶערָעוו

 ,ּוד ךיוא

 ןצ רֵּבְדִמִּב

 הָדָעֲה תַביִרְמַּב

 םימב יִנֵשיִּדקַחְל

 סיני

 ןיצ עטסיװ רַעד ןיא

 ,עדניימַעג רעד ןוֿפ געירק םייּב

 ךרוד ןעגילייה ּוצ ךימ םּוא
 רַעסַאװ סָאד

 ;ןעגיוא ערעייז ראפ

  ;בָא (5  .םָענייז דנוירפ ןעטסטנַעהָאנ םָעד 6
 וג

 .ןַעּברַאטש (* .ןֵעּבַעג

 109 .וכ ,סחנפ ,רברמב

 ןוֿפ רַעסַאװ סָאד זיא סָאד שדקתבירמ ימםה
 שדק תבירמ

 ו רַּבְדִמ .ןיצ עטסיוו רעד ןיא

 הֶׂשֹמ רֵּבַדְיַו .וט

 הֹוחְי לא =
 * :רמאָל

 הוה רקפי .זמ

 תחורה יִהְלֶא

 טרֶערעג טָאה השמ ןּוא .וט
 טָאג ּוצ

 ;םַעדנַעגלָאֿפ

 ,טָאג ןעמהָענֿפיוא לָאז .וט

 רעטסייג יד ןוֿפ טָאג
 ,שיילפ ןַערֶעי ןוֿפ |

 :הדְעַה לע שיא

 ןהעגסיֹורַא לָאז סָאװ " אצי רשא זי
 יז רָאֿפ םהינפל

 םֶהיָנפִל אבי רשאו
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 ,עדניימעג יד רֶעּביִא ןאמ ַא

 ןעמוקנירַא לָאז םֶאוו ןוא
 יז רָאֿפ

 ןערהיפסיורא ייז לָאז סָאװ ןוא םאיִצוי רשאו

 ?נײרַא ייז לָאז סָאװ ןוא םאיִבְי רשאו
 ,ןעגניירּב לה
 לָאז עדניימעג סָעמָאג א תדע הָיְהִת אלו

 ןייז םינ  הוהי
 ,ףָאש יד יװ = } ןאצכ
 .טריה ןייק טינ ןַעּבָאה עכלַעװ :הערפהלןיארשא
 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .חי הָוהְי רמאיו .חי

 ;ן'השמ ּוצ הָשמ לא

 הל חק ריד םֶהָעֹנ

 ןונ ןּב עשוחי תֶא
 וב חור רֶשֲא ׁשיִא

 ךְדָי תֶא ָּתְכִמָסְ
- 
 ותא ָּתְדַמֲעַהְו .טי

 ןקכה רָזעְל יל
 5 ןוא = הָדֲעֲח לָּב ינו

 ,ןּונ ןוֿפ ןהוז רָעֹד ד,עשוהי

 סַע ןֶעבלַעװ ןיא ,ןאמ א
 ,טסויג ָאד זיא

 ןענעלנָא טסלָאז ּוד ןּוא
 דנַאה ןייד

 .םהיִא ףיוא

 םהיֵא טסלָאז ּוד ןּוא .שי
 ןעלעמשרָאֿפ

 רעטסעירפ םעד ,רזעלא רָאֿפ

 | רעצנַאג רֶעד רָאֿפ

 ,עדניימעג
 םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא ןתא תיוצו
 ןעלהַאפנב --
 .ןָעגיוא יד ןיִא יז רָאֿפ ;םהיניעל |
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 ףדוהמ הָּתַתַנְ .כ ןַעּבַעג טסלָאז ּוד ןּוא כ
 (:ערהִע ןייד ןופ טי כצד

 ,םהיִא ףיֹוא לע

 ןערֶעה (םהיא) ןעלָאז סע םּוא ועמשי ןֵעַמְל

 יד ןּופ עדניימעג עצנאג יד ינב תדע ל
 .לֶארשי רעדניק :לארשי

 םָעד ,רזעלא רָאֿפ ןּוא .אכ עַל יפו .אב
 ,רעטסעירּפ ןהכה

 ,ןהעטש רֶע לָאז רמעי

 ןַעגַערֿפ םהיא רַאֿפלָאז רָע ןּוא ול לֵאָׁשְו

 םיִרּואה טפשמב

 הוהי נפל

 ואצי 2 2
 ואבי ויּפ לע

 ינּב לָכ אּוה
 ֵאָרׂשִי

 ךּורּפשסיֹוא;טכַער סָאד
 םירּוא יד ןופ

 ;טָאג רָאֿפ

 ןעלָאז להָעֿפֲעּב ןייז ףיוא
 ןהָעגסיֹורַא יז

 להָעֿפֲעּב ןייז ףיֹוא ןּוא
 ,ןעמוקנײרַא ייז ןעלָאז

 לָארשי רֶעדניק עלא ןּוא רֶע |

 םהיִא טימ ותא

 !הֲָעָה ל
 הֶׂשֹמ שעיו .בכ

 םהיִא טָאה טָאג יי הוהי הָוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .עדניימעג עצנַאג יד ןּוא

 ,ןָאהטַעג טָאה השמ ןּוא .בכ

 ,ןֶעלהָאֿפֲעּב ותא

 ן'עשוהי ןַעמּונעג טָאה רָע ןּוא וה תא חֶקיו

 םהיא טָאה רֶע ןּוא ןהדמעיו
 טלַעטשענרָאֿפ ןיז זהה
 ,רעטסעירפ םֶעד ,רועלא ראפ ןֵהַּבֲה רֶזֲעְלא יַנְפל

 :הָדֲעָח לָּכיִנְפִלו
 וידי תא ךמסיְו .גכ

 | ויִלָע

 .וחוציו
 הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲאַּכ
 = ותָׁשֹמ די

 רָעצנַאג רעד רָאֿפ ןוא
 .עדניימעג

 טגעלעגנָא טָאה רֶע ןּוא .גכ
 דנעה ענייז |
 0% םהיא ףיוא

 ,ןעלהָאֿפֲעּב היא טָאהרעןּוא

 טדֲערעג טָאה טָאג יוו

 .ן'השמ ךרּוד

 .םייהנייש (1

 .חכ ,זכ ,סחנפ ,רברמב

 .חכ .ישימח

 טדערעג טָאה טָאג ןּוא .א הָוהְי רֵּבַדִיַו .א
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 : ױזַא ;רמאל

 רעדניק יד להֶאַפָעְּב ב| 33 ?ֶא וצ כב
 לארשי לא

 :ןַענָאז ייז טסלָאז ּוד ןּוא םֶהְלא ָּתְרַמֲאְו

 ,רָעֿפּפָא ןיימ ִנְּברִק תֶא
 עניימ רַאֿפ זייפש ןיימ ישאל ימחל
 ,רָעֿפּפָארַעײֿפ 2 דד
 ,ךּורֲעג ןַעמהָענֲעגנָא ןיימ יִחחיִנ ַחיִר

 !ןֶעטכַאּבָאעּב רהיֵא טלָאז ורמשת

 ןעגניירּב-ּוצ רימ יל .ביִרְקַהְל

 .םייצ רעטמיטשעּב ןייז ןיִא :!דעומב

 :ןעגָאז יז טסלָאז ּוד ןוא ג = םֶהָל תרמָאו .ג

 ,רַעֿפּפָארֲעײֿפ סָאד זיִא סעיד הָׁשִאֲה הז

 ןעגניירּב טלָאז רהיא סָאװ | += וב'ְרְלִת רֶׁשֲא
 :טָאנ רַאֿפ הֹוהיַל

 ,עגירהָאינייַא ןֶעסּפעש } הנש ינב םיִשָבּ

 ,רעלהְעּפ א ןהֶא | םמימת

 םויל םָש
 :דימת הלע

 ,3אט ַא ייווצ

 סעגידנעמש סלַא
 .רַעֿפּפָאצנַאג

 ספעש ןייֵא .ד ָחֶא ׂשֵכַּכַה תֶא .ד

 רבב השעה
 ספָעש ןעטייווצ םָעד ןּוא ינשה שבבח תֶאְו

 ןֵּב הֶׂשֲעַּ
 ;םיִּבְרַעָה

 א ןוא ה פאה תיִריׂשעַ ה
 להָעמ; ,לעמעז תל

 החל

 הירפ?רעד ןיא ןַעכַאמ ּוטסלָאז

 יד ןעשיווצ ןַעכַאמ ּוטסלָאז
 .ןָעדנעווא

 הפיִא לָעטנהעצ ַא

 ,רַעֿפּפָאזיּפש ַא רַאֿפ

 :ןעמיה +
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 םענעסיומשעג ןיא טשימרעֿפ | ןמשכ הָלולְּב
 לייֵא ! תיִתַּכ

 .ןיה לעטרעיֿפַא  ;ןיִהַה תָעיִבְר
 ,רַֿפּפָאצנַאגסַעגידנַעטשַא | = דיִמָּת תלע .
 טכַאמָעג זיא םָע יװ השעה

 (* ןַערָאװעג
 ,יניס גרַאּב ן'פיוא = | יניס רהב

 חיִג חיל
 ;הָוהיַל הָשֶא

 וכסנו 3

 ןיִהַה תָעיִבְר
 דָחֶאָה שבכל
 ךֵּכַה שָרּב
 :תוהיל רכש ךסנ

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנָא םּוצ

 .םָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ א

 רַעֿפּפָאקנַארט ןייז ןּוא -ז

 (ןייוו) ןיה לַעטרעיֿפ א

 ;םפנש ןייֵא ףיוא

 סעיג םּוהטגילייה ןיִא

 .ןוֿפ רַעֿפּפָאקנַארט סָאד
 .טָאג רַאֿפ (?ןיווו מלא .

 סּפעש ןָעטייווצ םָעִַד ןוא .ח שָבָבַה תאו שבכ .ח
 ינשה

 יד ןעשיווצ ןעכַאמ וטסלָאז ןיִּב השעת
 ; ןעדנֶעװַא םי יַּבְרַעַה

 ןוֿפ רַעֿפּפָאזײּפש סָאד יוו רֵקֹּבַה תַחְנמְּ
 רַעֿפּפָאקנַארט ןייז יוו ןּוא וכסנכו הירֿפ?רעד

 ןעבַאמ וטסלָאז השעת
 רעַפפָארְעְייפ ַא השא

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנָא (םּוצ)
 .טָאג רַאֿפ

 גָאמ?תּבש ןיִא ןוא ט

 !הָוהיַל ַחֶחיִנ חיה
 תבשח םויבו .ט
 שח " 2

 ןעסּפעש ייווצ םישבכ יִנְׁש
 ,עגירהָאינייֵא הנ יִנָב
 ,רעלהֲעֿפ א ןהָא םמימת

 עטנהְעצ ייווצ ןוא  םיִנֹרְׂשָע ינשו
 להעמ:לעמַעַ תֶלֶס

 .ןַעבַאמ ּוצ ןערָאװַעג טמיטשעּב זיא א םָע יו (
 תֶלֹס .קנַארטַעג עקרַאמש (

 111 .חכ ,סחנפ ,רבדמנ

 , רָעֿפּפָאזייּפש סלַא הָחְנִמ

 לא ןיִא טשימרָעפ + ןמשב הלול

 .רַעֿפּפָאקנַארט ןייז ןּוא ;וּכסנו

 רַעֿפּפָאצנַאג סָאד זיא סָאד < ! תַּבַׁש תלע -י
 ,ת הבש ןֶעדֶעי ןופ ותַבַשּב

 ןעגירנעמש םָעד רֶעסיֹוא דיִמָּתַה תלע לע
 רָעֿפּפָאצנַאג

 .רעֿפּפָאקנַארט ןייז ןוא ּהַּכִסִנְו

 ָערֲעייֵא ןיא ןּוא .אי ישארבו .אי
 םַכיֵׁשְדח ןעמַאנָאמײנ

 2צנַאג ַא ןַעגניירּב רהיא - | הֵלֹע ּוביִרְקַּת

 החיל
 רקב יֵנְּב םיִרָפ

 םינש

 טָאג רַאֿפ רֶעַפפָא

 ,ייווצ ,רעדניר עגנּוי ,ןַעסּכָא

 דָחֶא לא
 עגירהָאינייַא ןעפּפעש הנש יִנְּב םישבּכ

 ,רֲעריװ ןייֵא ןּוא

 בעי הָעְבְׁש
 .רַעלהעֿפ א ןהָא ;םמימת

 לעטנהַעצ יירד ןּוא .בי// .} השלשו ₪
 םיִנרְשֶע |
 - להֲעמ-לעמז 0 תלס

 ,רָעֿפּפָאזייּפש םלַא החנמ

 ןָמשב הָלולְּב
 דחֶאָה רֵֶ
 םיִנֹרְׂשֶע ינשו

 לייַא ןיִא טשימרֶעֿפ

 ,םּכָא ןייֵא ףיֹוא

 לָעטנהַעצ ייווצ ןּוא

 להשמיע תֶלֹס

 , רַעֿפּפָאזייּפש סלַא החנמ

 ליָא ןיא טשימרַעֿפ | ןמשב ב הָלולְּ
 .רָעדיװ ןייא םָעד ראפ = :דחאה לא

 לעטנהעצ ןייא ּוצ ןוא .גי ןורשע ןרשעו .גי

 להָעמ-לָעמָע
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 ,רעֿפּפָאזיײּפש םלַא החנמ

 ןמשב הָלּולַּ

 ֶחֶאָהׂשֶבּכל
 הלע

 חחיִנ חי
 ;הָוהיַל הָשֶא

 .םֶתיִִֵּנְו .די

 לייא ןיִא טשימרעפ

 ; ספָעש ןייֵא ףיוא

 רָעפפָאצנַאג א

 ,ךּורֲעג ןעמהָענעגנָא (םּוצ)

 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ א

 :רָעֿפּפָאקנַארט רֶעייז ןּוא .די

 ןיה רַעּבלַאה ַא ןיהה יִצֲח

 ,םּכָא ןייֵא ףיוא ןייז לָאז רַּפַל היה

 ףיוא ןיה לַעמירד ַא ןּאְו ]קה ת תיל
 ,רָעדיוו ןייֵא ליאל
 ג

 ןיה לעמרעיֿפ ַא ןּוא ןיהה תעיִבֹרּו

 סּפָעש ןייֵא ףיֹוא שבכל

 ;ןייוו יי

 רַֿפָּאצנַאג סָאד זיִא פָשיר| שח תלע תאז
 טַאנָאמײנ ןֶעדֶעי ןופ ושְָחַּב

 .רהֶאי ןופ ןָעטַאנָאמ יד ראפ :הָנָשַה יִׁשְדִחְל

 םיזע ריעשו .ומ

 דחא |

 הוה תאֵּטַחְל

 דיִמָתַה תלע לע

 קָאבנָעגעיצ ןייֵא ןּוא .ומ

 ,םָאג ראפ רַעֿפּפָאדניז ַא רא5

 ןעגידנעטש םָעד רֶעסיֹוא
 רַעֿפּפָאצנַאג

 ןֶערֶעװ טכַאמָעג סע לָאז השעי

 .רָעֿפּפָאקנַארמ ןייז טימ :וכסנו

 .יש ש

 שבו
  ןושארה

 .ןיא םוי רֵׂשֲע הָעַּברַאְּב

 טַאנָאמ םָעד ןוֿפ שדחל

 :הָוהיִל חַמפ

 ,טַאנָאמ ןֶעטשרֶע ןיא ןּוא ,ומ

 גָאט ןעטנהֲעצרַעֿפ

 .םָאג רַאֿפ חספ זיִא

 .דימלתהו הרומה תרות

 תלס |

 .חכ ,סחנפ ,רברמב

 רשע הֵּׁשִמֲחַבּו וי

 םוי
 טַאנָאמ ןעזיד ןוֿפ

 אט ןעטנהַעצֿפוֿפ ןיִא ןּוא .וי

 הֶּזַה ׁשֹרחַל

 םיִמִי תעְבש

 ;לֶכֲאְי תֹוצַמ

 ןושארה םֹוּיַּב .חי

 שק אָרְקמ
 הרבע תֶכאלַמ ל

 .טׂשֲעַת אל
 הָׁשֲאֹמִּתְבַרְקִהְו טי

 הָוהיִל הָלע

 רקב יִנְּב םיִרָּפ
 םיִנְׁש

 ,גָאטרָעײֿפ ₪ זיא

 גַעמ ןעבעיז

 ןערֶעװ ןַעסעגַעג לָאז
 .םַעמרֶעיֹוזַעגנּוא |

 גָאט ןַעטשרֶע ןיִא .חי

 ,גנולמַאזרָעֿפ רעגילייה א זיא

 . םייּברַא ערָעווש ןויק

 .ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 ןעגניירּב טלָאז רהיא ןּוא 8
 רַעֿפּפָארָעײֿפ א

 :םָאנ רַאֿפ רַעֿפּפָאצנַאנ (םוצ)

 ,ייווצ ,רָעדניר עגנּוי ,ןַעסּבָא

 ,רָעריװ ןייֵא ןּוא דָחֶא ליאו

 בכ העְבְש
 הנ ב
 :םָכָל ּוְהִיםֶמימְּת
 םֶתָחְנִמּו .כ

 ןעסּפעש ןַעּבעיז ןּוא

 ,עגירהָאינייַא

 ייז ןַעלָאז רַעלהַעֿפ א
 ,ךייַא ייּב ןייז

 רַעֿפּפָאזייּפש רָעייֵז ןּוא ב

 א ןהֶא

 ,להָעמ:לָעמַעֹ |

 לייֵא ןיִא טשימרעפ ןמשב הָלּולְּב

 לַעטנהָעצ יירד = םינרשע השלש

 ,סּכָא ןייֵא ףיוא רפל

 ףיוא לָעטנהַעצ ייווצ ןוא ליאל םינרשע ינש\
 רַעדיװ ןייֵא אי + צד;
 .ןַעבַאמ רהיֵא טלָאז :ושעת

 לָעטְנהַעַצ ןייָא וצ ןּוא .אכ ןורשע ןורשע .אכ

 ןעכַאמ ּוטסלָאז השעת

 ל כ ספעש ןַעדעי ףיֹוא דחאה שבכל

 .ןעפפעש ןעּבעיז יד ןופ :םישבבה תעבשל



 .דימלתהו הרומה תרות

 | תאַּטַח ריִעְׂשּו .בכ

 דָא
 !םֶכיֵלֲע רֵּפַבְל
 תלע דֵבְּלִמ .גכ

 ,קָאברֶעפּפָאדגיז ןייַא ןוא ,בכ

 | .ךייא רַאֿפ ןַעּבעגרַעֿפ וצ םּוא

| 
 רָעֿפּפָאצנַאג םַעד רָעסיוא .גכ |

 2 \ ,הירפירעד ןופ | רקפה
 סעגידנעמש םלַא זיִא סָאװ | תַלעְל רֶׁשֲא

 ,רַעֿפּפָאצנַאג | דיִמָּתַה

 .עזיד ןעכַאמ רהיא טלָאז : הלא תא ושעת
 0 ,עזיד יוו ,דכ הלאכ .דכ
 ,גָאמ ןַערֶעי רַאֿפ 2" ןעבַאמ רהיֵא טלָאז (יּוזַא) םויל ושעת
 ,(םייצ) געט ןָעּבעיז םימי תַעבִׁש
 956 6 ןיש ,רַעֿפּפָארעײֿפ ןוֿפ זייפש סלא השא םחל

: ֿ 

 רַאֿפ ךּורֵעג רַעמהָענַעגנַא'נַא הוהיל חחינ חיִר

 ןֶעגירנעטש םָעד רֶעסיֹוא דיִמֵּתַה תלוע ל ;טָאג
 ןֶערָעו טכַאמָעג םִע לָאז השעי רָעֿפּפָאצנַאג

 .רָעֿפּפָאקנַארט ןייז םימ :וכסנו

 ִעיִבְׁשַה םֹוּיַבּו .הכ

 הָיהי ׁשְרְק אָרְקִמ

 ב
 ק הרֹבֲע תֶכאָלְמ לָּ

 :ּושעת אל

 גָאמ ןעטּבעיז ןיא ןּוא .הכ

 עגילייה א ןייז ךויא ראפ לָאז
 ,גנולמַאזרָעֿפ

 םייּברַא ערָעווש ןייק

 .ןָאהמ טינ רהיֵא טלָאז

 יד ןוֿפ גָאט ןיִא ןּוא .וכ םירוכּבה םויבו .וכ
 טגניירפ רהיִא ןָעוו םֶכֹביִרְקַהְּב ,עגיטייצטשרַע

 רַאֿפ רַעֿפּפָאזייּפש םָעיינ : הֶׂשָדֲח הָחְנִמ
 ,טָאג הֹוהיִל = =

 (:טסעֿפנַעכָאװ רֶעייֵא ןיא םֶכיִתעבְׁשִּב

 ענילייח ַא ןייז ךייא רַאֿפ לֶאז | 2. שרק אָרְקִמ
 ,ןנולמַאזרעֿפ !םבל

 טיּברַא ערָעווש ןייק הרבע תֶכאָלמ לָּ
 .ןָאהמ טינ רהיִא לָאז :ושעת אל

 קב יִנָב םיִרָפ |

 .תועובש ('

 18 .םכ ,חב ,סחנפ ,רברמב

 ןעגניירב טלָאז רהיִא ןוא .ּוכ הָלֹוע םֶּתְבַרְקִהְו .זכ
 רַעֿפּפָאצנַאג א

 החינ הירי ךורעג ןֶעמהענֲעגנַא םּוצ הָוחיַל החינ חירל
 : םָאג רַאֿפ

 ,ויווצ ,רעדגיר עגנוי ספ
 ;רגיר ננו | ל |םיִנש

 ,רָעריװ ןייֵא = דַחֶא ליא
 ,ןעסּפעש ןעּבעיז םיִׂשְבַב הָעְְׁש
 .עגירהָאינייַא :הנש ינּב

 רָעפפָאזייפש רֶעייֵז ןּוא .חב םֶתָחַנִמּו .חכ
 ,להָעמ?לַעמָע תלס

 ,לײֵא ןיִא טשימרעֿפ + ןמשב הָלּולְּב | י
 לָעטנהֲעצ יירד = םינרשע השלש

 דָחֶאָה רָפ
 םיִנרְׂשֶע יִנְׁש
 דָחֶָה ליאל
 ןורשע ןורָשע .טכ

 ספעש ןָעַדָעְי ףיֹוא | דָחֶאָה שבכל

 םָׂשבבַתְַׁשְל
 דחֶא םיִזעריִעׂש .ל

 :םֶכיֵלֲערֵפַכְ

 ,םֵּכֶא ןייֵא ףיֹוא

 לעטנהעצ ייווצ

 .רעדיוו ןייֵא ףיוא

 לָעטנהעצ ןייֵא וצ .טכ

 .ןעסּפעש ןַעּבעז יד ןופ

 קָאּבנֲעגעיצ ןייֵא ל

 .ךייַא רַאֿפ ןֶעּבַעגרעֿפ וצ םּוא

 | רעסיֹוא .אל דבלמ .אל
 רָעֿפּפָאצנַאג ןַעגידנעמש םָעֹד דיִמֵּתַה תלע
 רעֿפּפָאזייּפש ןייז ןּוא ןתחנמו

 ,(עזיר) ןַעכַאמ רחיא טלָאז ושעת
 ייז ןַעלָאז רַעלהַעֿפ ַא ַא ןהָא םֶכָל ויהי םמימת

 ,ךייַא ייּב ןייז

 .רַעֿפּפָאקנַארט ַערֶעייז טימ

 .טכ
 מַאנָאמ ןַעטּבעיז ןיא ןוא .א

 ןוֿפ (גָאט) ןָעמשרע ןיא

 :םָהיבְסְנ

 יעיבשהשרחבּו א
 שרחל דֶחֶאַּב

 םַאנָאמ 0
 עגילייה ַא ןייז ךייַא רַאֿפ לָאז היהי שרק אָרְקִמ

 ,גנולמַאזרעֿפ | םכל

 5 ןצ



114 

 טייברא ָערֶעוש ןייק הרבע תֶכאָלְמ לַּכ

 ושעת אל

 הָעּורּת םוי

 בל יה

 ,ןָאהמ טינ רהיֵא טלָאז

 גנּולַאש ןוֿפ גָאט ַא

 .ןייז ךייא רַאֿפ רֶע לָאז

 3  הָלֹע םֶתיִׂשֲעַו .נ

 הוהיל ַחְחיִנ חיִרל

 ןעכַאמ טלָאז רהיא ןּוא
 רַעֿפּפָאצנַאג א

 ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַא םּוצ
 טָאג רַאֿפ

 דחא רַקֹּב ןּב רפ
 טי ד - -

 דֶחֶא לא

 ןייֵא

 רעדיװ ןייֵא

 עגירהָאינייַא ,ןַעטּפעש הנש יב םיִׂשָבַּכ

 עבו = הָעבְׁש
 .רָעלהָעֿפ א ןהָא :םמימת

 רעֿפּפָאזייּפש רָעייז ןּוא -ג םֶתָחַנְמּו 3

 ,להֲעמ:לָעמָעז | תלס

 ,לייָא ןיִא טשימרָעֿפ ןמשב הלול |

 4 ראל םיִנֹרְׂשֲע השלש

 לאיש
 דחא ןירָשֶעְ .ד

 דֶחֶאָה ׂשֶבּכַל
 :םיִׂשָבְַּה תַעְבְׁשְל

 לעטנהעצ יירד

 ,םֹּכָא םָעד רַאֿפ

 .םִע ;ד רַאֿפ לַעטנהָעצ ייווצ
 רֶעריוו

 לעטנהֲעצ ןייֵא ןּוא .ד

 סּפעש ןְערֶעי ףיוא

 .ןעטּפעש ןַעּבעיז יד ןוֿפ

 קָאּבנֲעגעיצ ןייִא ןּוא .ה םיִזִע ריִעְׂשו .ה
 דחא

 ,רעֿפּפָאדניז א רַאֿפ : תאטח
47 

 .ךייא רַאֿפ ןָעּבָעְגרָעּפ וצ םיא | :םבילע רפכל

 דַעֿפּפָאצנַאג םָעֹד רֶעסיֹוא ג( תלע דבלמ ג
 טַאנָאמײנ ןוֿפ שרחה . יונ נפ | -

 רַעֿפּפָאזייּפש ןייז ןוא | = התחנמו
* { 2 

 ןעגידנעמש םָעד ןּוא דימּתה תלעו |
 רַעֿפּפָאצנַאג יד 7 +
 ,רעֿפּפָאזיײּפש ןייז ןּוא התחנמו

 של: +

 .דימלההו הרומה תרות

 ,דניר םָעגנּוי ַא ,םּכָא

 הָכאָלְמ לב

 הָלע םֶּתְבַרְקִהְו .ח

 .טכ ,סחנפ ,רברמב

 רָעֿפּפָאקנַארט ערָעייז טימ םטַפְׁשִמְּכםֶהיְִּסנ
 ,זיא ץֵעוֲעג רֶעייז יוו

 ,ךּורעג ןעמהָענֲעגנַא םּוצ חהינ חירל
 ח { + חה ןיינ

 ;הָוהיַל הָׂשִא

 רושעבו 3

 יעיִבְשַה ׁשֶרֹחַל

 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָארעײֿפ ַא

 (גָאמ) ןַעטנהַעצ ןיא ןּוא ד

 טַאנָאמ ןַעטּבעיז ןַעזיר ןפ =
 | הזה

 עגילייה 8 ןייז ךייַא ראפ לָאז יְהִי שרק אָרְקִמ
 ,גנולמַאורעֿפ | םכל |

 ךייַא טלָאז רהיא ןּוא ג רמי
 ניני כיֵתׂשפ

 טייברא ןייק

 .ןָאהט טינ רהיא טלָאז : ושעת אל
 ןעגניירּב טלָאז רהיא ןּוא .ח

 רעֿפּפָאצנַאג ַא |
 הוהיל

 חחינ חיר
 - [ . - ןיי

 דֶחֶא רֶקֵּב ןֶּב רַּפ
 דחא ליא

 טָאג רַאֿפ

 :ךּורֲעג ןעמהָענֲעגנַא (םּוצ)

 דניר סָעגנּוי ַא ,םּכָא ןייֵא

 ,רָעדיוו ןייֵא

 ,עגירהָאינייַא ,ןַעסּפעש הנש ינּב םישבכ

 | , ןעבעיז הָעבִׁש
 ייב יז ןֶעלָאז רֶעלהָעֿפ א ןהֶא

 .ןייז ךייַא יה

 רעֿפּפָאזייּפש רֶעייֵז ןּוא .ט
 :םֶָלּויְִי םֶמיִמְּת

 תָחְנְמ
 תל
 נפ  ןְמָׁשַב הְָּּ
 םינרשע השלש

 | רפל

 םיִנרְׂשֶע ינש

 םָעד רַאֿפ ,דָחֶאָה ליאל

 ןורשע ןורשע .י |

 דָחֶאָה ׂשֶבּכַל
 םיִׂשַבְַ תַעְבְׁשִל

 ,להָעמ:לעמֲעז

 ,ליַא ןיִא טשימ

 לָעטנהעצ יירד

 ּכָא םָער רַאֿפ

 לָעטנהַעצ ייווצ

 .רֶעריװ ןייֵא

 לָעטנהַעצ ןייֵא .י

 = ספעש ןָערעי ףיֹוא

 -ןעסּפעש ןַעּבעיז יד ןוֿפ



 .דימלתהו הרומה תרות

 קָאּבנֲעגעיצ ןייא א םיזע ריִעש .אי
 | דחא

 ,רעֿפּפָאדניז א רַאֿפ תאטח

 רֲעסיֹוא דבלמ

 5 רַעֿפּפָאדניז םָעד
 גנּוּבעגרַעֿפ

 ןעגידנעמש םער
 רָעֿפּפָאצנַאג

 -  רַעֿפּפָאוײּפש ןייז ןּוא

 יִרפּכַה תאֵּטַ
 וא  דיִמָּתַה תַלעְו

 ּהָתָחְנִּו
 .רַעֿפּפָאקנַארט ערֶעייז טימ ,םהיכסנו

 .יעיבש

 גָאט ןַעטנהעצֿפוֿפ ןיא ןוא .בי רֶׂשָע הָּׁשִמֲחַבּו .בי
 0/0 סו

 טַאנָאמ ןעטּבעיז םָעד ןופ | יעיבשה שרחל

 יי של אָ
 םֶכָל

 הרב ע תכאלמ לֵב

 ושעת אל

 הָוהיל גח םֶתֹגַחְ

 ענילייה ַא ןייז ךייַא רַאֿפ

 ,גנולטַאזרֲעֿפ

 טייּברַא ערָעווש ןייק

 ,ןָאהמ טינ רהיא טלָאז

 א ןרעיײֿפ טלָאז רהיא ןּוא
 טָאג רַאֿפ גָאטרעײֿפ

 .געט ןעבעװ  !םיִמִי תעבש

 ךורעג רֶעמהָענעגנָאנ א = הוהיל החיִנ חור
 ;םָאנ רַאֿפ

 רקב יִנְּב םיִרָפ רעדניר עגנוי

 רשע הָשלש
 סנש לא
 ,ןעטּפעש הנש יֵנֹּב םיִׂשֵבְּכ

 ,הָנציֿפ = רָׂשֲע הָעּבְרַ
 יְהִי ממ
 םֶתָחְנִמּו .די

 תֶלֶמ
 ןמשב הָלּולְּב

 ןֶעסּכָא
 , ןהָעציירד

 ,רָעדיװ ייווצ

 ,ץגירהָאינייֵא

 .ןייז ייז ןעלָאז רֶעלהַעֿפַא ןהָא

 רָעֿפּפָאזייּפש רעייז ןּוא .די

 ,להעמ:לָעמעו

 ,לייַא ןיא טשימרעֿפ

 15 .מכ ,סחנפ ,רבדמב

 םיִנֹרׂשָע השלש

 ָחָאָה פל
 ביר ליפ רשע השלשל

 םיִנֹרְׂשֶע יִנְׁש
 דְחֶאָה ליאל

 לאָה ינשל
 לעטנהְעצ ןיִא ןוא יט ןורשע ןֹורֵׂשָעְו .וט

 לעטְנהְעצ יירד

 סכָא ןָעדָעי ףיוא

 ,ןֶעסָּא ןהָעציירד יד ןופ

 לָעטנהֲעצ ייווצ

 רָעדיװ ןעדֶעי ףיֹוא

 ,רָעריװ ייווצ יד ןּוֿפ

 םפעש ןֶעדֲעי ףֹוא  דָחֶאָה שבבבל
5 7 

 .ןעטּפָעש ןהָעצרַעֿפ יד ןוֿפ | רשע הָעב ברא
 | :םישבּכ

 ווו ריזיג ל
 ."!דֵחא קָאּבנַענעיצ ןייֵא ןּוא .ּוט םיִּזִע ריִעְׁשֹו .וט

 ,רַעֿפּפָאדניז א ראפ | תאטח

 א םָעד רֶעסיֹוא יִמְתַ תַלעדַבְלִמ
 ,רעפ אצנ

 .רַעֿפּפָאקנַארו דנית דדבי | יז פט ןז :הכסנו התחנמ
 ינשה םויבו .ּי

 רב יִנָב םיִרָפ

 ;נָאט ןעמייווצ ןיִא ןּוא וי

 ,רָעדניר ַעגנּוי ,ןעסּכָא

 ,ףלָעווצ

 ,רָעדיוו .ייווצ

 ,עגירהָאינייֵא ,ןעסּפעש = הנש יב םיִׂשֵבַּב
 ,ןהָעצרֲעפ רשע העברא

 .רָעלהְעַּפ א ןהֶא :םמי מת
 ו רֶעייז ווא .חי םָתָחְנִמּו .חי

 פפא %₪- % יו

 בָא יד ראפ : םירפל
 ראפ ןּוא רָעדיװ יד ראפ םיִׂשֵבְּכַלְ םֶליֵאְל

 ,ןעסּפעש יד * צד
 .,ךָאנ להָאצ רֶעייֵז ךָאנ םרפסמב

 .ויִא ץֵעְוֲעְג םָאד יוו :טָפְׁשִּכַּכ |
 םיִזָע ריעשו .טי

 ּבנעגעיצ ןייֵא ןּוא טי



 .דימלתהו הרומה תרות 16

 ,רעֿפּפָארניז א רַאֿפ תאמח
 צו

 ןעגידנעטש םָעד רֶעסיֹוא דימתהתלעדבלמ
 רַעֿפּפָאצנַאג צה 75 חנד
 ,רעֿפּפָאזייּפש ןייז ןּוא ּהָתַחְנִמּו

 .רעֿפּפָאקנַארט ַעְרֶעייֵז טימ | :םֶהיֵּכְסִנְ

 ישיִלָשַה םֹּיַבּו ב

 רַשָע יתשע םירפ
 םינש םֶליֵא

 :גָאט ןעטירד ןיא ןּוא -כ

 ,ןַעסּכָא ףלָע

 ,רָעריװ ייווצ

 ,עגירהָאיניֵא ,ןַעסּפעש הנש ינּב םיִׂשֵבַּכ

 ,ןהָעצרַעֿפ | רשע הַעַּברַא
 .רַעלהָעֿפ א ןהֶא :םמימת

 רַעֿפּפָאזײּפש רַעייז ןּוא .אב םתחנמו .אכ
 רעֿפּפָאקנַארט לרעייו טימ 'םהיּכסנו

 ,ןֶעטּכָא יד ראפ - . ' | םירפל

 רַאֿפ ןּוא רָעדיװ יד רַאֿפ  םישבכלו םליאל
 , ןעס ּפֶעש יד יד נחנ ו ש

 ,ךָאנ להָאצ רֶעייֵז ךָאנ םרפסמב

 .זיִא ץֶעזְעג סָאד יוו :טפשמּכ

 ,קָאּב-רַעֿפּפָארניז ןייא ןוא .בכ | שח יעשה .בב | מח ריז
 דחא
 גד <

 ןעגידנעטש םָעד רעסייא ךימתה תלע דבלמ
 רַעֿפּפָאצנַאג יצרה ח חג

 טימ רָזֿפּפָאזייּפש ןייז ןּוא
 .רַעֿפּפָאקנַארמ ןייז

 :גָאט ןַעטרעיֿפ ןיא ןוא גב

 11 סנו ּהָתָחְנִמּו

 יעיברה םֹויַבּו .גכ

 ככ ןהָצ  הֶרָׂשֲע םיִרָפ
 םיִנְׁש לא
 הָנָׁש יב ישב

 ,רָעריװ .ייווצ

 ,עְגיִרהָאינייִא ,ןעספעש

 ,הערעֿפ = רָשָע עב
 .רַעלהָעֿפ א ןהַא ;םמימת

 טימ רַעֿפּפָאזייּפש רֶעייז .דב םתְחנמ .דכ
 | -עֿפּפָאקנַארט ערֶעייז טהיּכמנ|

 ןעסּכָא יד רַאֿפ . '   םיִרַּפַל
 / יד רא5פ םיִשֵּכלְ םליֵאֵל רַאֿפ ןּוא דָעדיװ

 ,ןֶעטּפעש יד

 .טכ ,סחנפ ,רבדמב

 ,ךָאנ להָאצ רעייז ךָאנ םרפסמּב
 : ל:

 .זיִא ץעועג סָאד יו :טפַשִמּב

 חי טעג
 קָאּבנעגעיצ ןייא ןוא .הכ - ע ר עשו .הכ

 דחא |
 ,רַעֿפּפָאדניז ַא ראפ יי תאטח
 גע 7

 ןעגידנַעמש םָעד רֶעפיֹוא דימתהתלע דבלמ
 ,רָעֿפּפָאצנַאג צה 7 רנד
 ןייז טימ רָעֿפּפָאזיּפש ןיז  :הָּכסִנו התחנמ

 .רָעֿפּפָאקנַארט תנו: צדנ
 ישימחה םויבו .וכ

 ָעְשִּת םיִר
 םינש םליא
 הָנְׁש יִנָּב םיִׂשֵבּכ
 רשע הָעָּברַא

 :גָאט ןעמפניפ ןיִא ןּוא .ּוב

 ,ןַעסּכָא ןיינ

 ,רַעריװ .ייווצ

 ,עגירהָאינייַא ,ןַעטּפָעש

 ,ןהָעצרַעֿפ

 .רַעלהָעֿפ א ןהָא ;םמימּת

 ==  רַעֿפּפָאזייּפש רָעייז ןּוא .וב םֶתָהְנְמּו .מ
 רַעֿפּפָאקנַארט ַערֶעייז טימ םהיּכסנו |

 ,ןֶעכּכָא יד ראפ = 7 םיִרּפַל

 רַאֿפ ןּוא רָעדיוו יד רַאֿפ םיׂשבכלו םילאל
 , ןעסּפָעש יד 5 ₪ : -: * יי +

 ,ךָאנ להָאצ רֶעייז ךָאנ םרּפסמּב

 .זיִא ץֵעזֲעג סָאד יוו :םטפשמּכ

 5 ל
 ,קָאּב:רָעֿפּפָארניז ןייֵא ןּוא תכ מב ר'עשו .חב

 דחא

 ןעגירנעטש םָעד רֶעסיֹוא דיִמַָּה תלע דַבְּלִמ

 רֶעֿפּפָאצנַאג
 ,הכסנו התחנמו טימ רָעֿפּפָאזייּפש ןייז ןּוא

 ,רָעֿפּפָאקנַארט ןייז לנו: קאזה
 :גָאט ןַעטסּכַעז ןיא ןוא .טכ יִׁשׁשֹה םויבו .טכ

 ןֶעסּכָא טכַא  הָנֹמְׁש םיִרֵּפ
 םינש םליֵא
 ,ןַעטּפָעש הנש וש נב םישבּב

 ,ןהָעצרַעֿפ = רֵׁׂשָע הָעְּבְרַא
 .רַעלהָעֿפ א ןהֶא :םמי מת

 5 םֶתָחַנִמּו ל

 םֶהיֵמִָנ

 ,רַעדיװ ייווצ

 ,עגירהָאינייַא

 רַעֿפּפָאזיּפש רָעייז ןּוא
 רעֿפּפָאקנַאר ומ ערָעייז טימ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ןעטּכָא יד ראפ םירפל

 רַאֿפ ןּוא רעדיוו יד ראפ םיׂשבכלו םליאל
 ,ןַעסּפעש יד ---%9%
 ,ךָאנ להָאצ רֶעייז ךָאנ םרפסמב

 .זיִא ץֶעְעג סָאד יוו :טפשמכ

 תאטח ריִעְׂשּו .א
 ,קָאּב?רַעֿפּפָארניז ןייא ןוא .א .אל רעש :

 דַחֶא

 ןעגידנעטש םָעד רֶעסיֹוא דימה תלעדבלמ |
 ,רַעֿפּפָאצנַאג סצ- -/ ריי
 ענייז טימ רֶע ֿפָאזייּפש ןיז :היכסנו התחנמ

 .רַעֿפּפָאקנַאר שר צד: 4: >

 יעיבשה םֹוּיבּו .בל

 הָעְבִׁש םיִרָפ
 סנש לא

 :גָאט - ןיא ןוא .בל

 ,ןעטּכָא ןַעּבעיז

 ,רָעדיװ ייווצ

 ,עגירהָאינייֵא ,ןעטּפעש הנש יַנּב םיִׂשָבַּכ

 - רשע העברא

 .רעלהָעֿפ 8 ןהֶא ;םמימּת

 רָעֿפּפָאזײּפש רז ןּוא .גל םתחנמו .גל
 רַעֿפּפָאקנַארט ַערֶעייז טימ | םחיכסנו

 ,ןעסּכָא יד רַאֿפ 7 | םיִרָפל
 רַאֿפ ןוא רֶעדיװ יד רַאֿפ | םישבּכלו םליאל
 , ןֶעטּפֶעש יד ' < 7: 5 6ירת

 ,רָאנ לה אצ רֶעייז ךָאנ םרפסמב

 .זיא ץעזעג ריז יוו = :םטפשמכ

 ,קָאב?רָעֿפּפָארניז ןייַא ןוא ,דל 2 . תאַּמַח ריִעְׂשּו .דל
 דָחֶא

 ןעגידנעמש .םָעד רֲעסיֹוא דיִמָּתַה תלע דַבְּלַמ
 ,רָעֿפּפָאצנַאג 0-0

 :הכסנו התחנמ ןייז טימ רַעֿפּפָאזײּפש ןייז
 .רַעֿפּפָאקנַארט טי דצני

 .ריטפמ
 גָאט ןעטבא ןיִא חל יִנִמשה םויב .הל

 א ךייא ,רַאֿפ ןייז לָאז םֶכָל הִיְהִּת תֶרצֲע
 םייּברַא ערָעווש ןייק הרבע תכאֵלְמ ל ,('טסעֿפ:טנלמַארעֿפ

 .ןֶאהט טינ רהיא טלָאז : ושעת אל

 .טסַעֿפסולש ,גנוטלַאהּבָא ('

 117 .ל ,טב ,סחנפ ,רבדמב

 ו |[ +

 ,רַעֿפּפָאצנַאג א

 ,רַעֿפּפָארעײֿפ ַא

 ךּורֲעג ןעמהָענעגנַא (םּוצ)
 ;מָאג ראפ

 ,רָעדיװ ןייֵא ,םֹּכָא

 הָויִל ַחחיִנ חיר
 ןייא דחא ליא דֶחֶא רַּפ

 ,עגירהָאינייֵא ,ןָעפפְפש הנש יִנַּב םישָבּכ

 4 יז הָעְבִׁש
 .רעלהַעֿפ א | :םמימת

 טימ רַעֿפּפָאזײּפש רֶעְייז " םתחנמ .ּול
 רָעֿפּפָאקנַארט ערָעיז | םחיכסנו =

 ,סַּכָא םעְד ראפ 7 ''' רפל

 רַאֿפ ןוא רָעדיװ םָעד ראפ  םיׂשבּכלו ליאל
 ,ןעסּפעש יד = יד 171 הפ
 ,ךָאנ להָאצ רֶעייֵז ךָאנ םרַּפַמּב

 .ויִא ץֵעֹוֲעג סָאד יוו :טפשמכ

 . תאטח ריִעְׂשּו .חל
 ,קָאּב-רָעֿפּפָאדניז ןייֵא ןוא .חל 'ג

 | דַחֶא
 ןעגידנעמש םָעד רֶעסיֹוא דיִמּתַה תלעד זבלמ
 רָצַפּפֶאצְנַאג הנה
 טימ רָעֿפּפָאזיּפש ןייז ןּוא ,ּהַּבסנו ּהָתַהְנִמּו

 .רַעֿפּפָאקנַארמ ןייז ושעת הָּלִא .םל

 -ןעבַאמ רהיא לָאז עזיד .טל
 טָאג רַאֿפ הוהיל

 ,:עטרָעײֿפ ַערֶעייֵא ןיא 7  םֶכיִדֲעמְּב
 ןעגָאװצ ַערֶעייַא רֶעסיֹוא םֶכִרְדְִמ דַבְל
 עגיליװײרֿפ ַערֶעייֵא ןּוא םֶכיֵתֹבדנו

 ןַעּבַאג
 רַעֿפּפָאצנַאג ַעְרֶעייֵא ןופ םכיתלעל
 רַעֿפּפָאזייּפש ערֶעייֵא ןוֿפ ןּוא םכיתחנמלּ

 רַעֿפּפָאקנַארמ ַערֶעייֵא ןופ ןוא ֶכיִבְסְנלּו
 ;םנערעירֿפ עְרֶעייֵא ןופ ןּוא ,םֶכיֵמְל שלו

 ל
 טגָאזעג טָאה השמ ןוא א הָׂשֹמ רָמאֹּיַו .א

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא
 הָוהיהָוצרְׁשֲאלכַּכ
 | :השמ תֶא

 םיכלמ :הרטפה

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 טָאה טָאג יוו ,יֹוזַא םָעלַא
 --- .ן'השמ ןעלהָאֿפֲעּב

 .אכ ,םי--ומ ,חי ,א
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 .תוטמ

 טרֶערֶעג טָאה השמ ןּוא .ב השמ רֵּבַדְיַו .ב

 יד ןוֿפ רעמפיוה יד ּוצ תוטמה ישאר לא
 ןעמַאמש ו י =

 לָארשי רָעדניק יד ןוֿפ לארשי יִנבְל

 :יוזא רֵמאֵל

 רבה ה
 :הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא

 רֶדָנֹרּדִיִּבׁשיִא .ג
 הֹוהיַל

 ןערֶעװש טַעוו רֶע רֶעדָא הָעְבש עבָשה וא
 רואווש ַא טימ

 (?טָאּברעֿפ א ןענַלוצֿפױַא| לע רַּסִא רסֲאְל
 ,ךיז ףיוא ושפנ

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד

 ןעלהָאֿפֶעּב טָאה טָאג סָאװ

 ךיז טעו רֶענייֵא ןֶעוו ג
 (!רדנ ַא ןַעּבעג

 טָאג ּוצ

 .דימלתהו הרומה תרות

 (?ןֶעכָעװשרָעֿפ טינ רע לא ורבד לחי אל
 ,טרָאװ ןייז :

 ;סיורַא זיִא סע יװ ,םֶעלַא  ווְפָמ איה לֵכַּכ

 :הָׂשֵעַי
 ,ליֹומ ןייז ןוֿפ ןֶעגנַאגָעג |

 .ןָאהמ רֶע לָאז

 5 ַא ןָעוו ןוא .ד רדת יִּכ הֵׁשִאְו .ר
 רדנ ַא עב ךיז רַדִ

 ,טָאג ּוצ הָוהיל

 ריז ףוא טעװ ז רֶעֶא | רָמֶא הֶרסֶאְ

 ָיְהִת יָה םִאְו

 טָאּברעֿפ א ןעגט :לפיורַא

 ,זיוה סרָעטָאֿפ רהיֵא ןיִא היבא תיבּב
 צ קש  םד

 ,דנֲעגּוי רהיא ןיא ;הירענב
 + ןשינ

 םָעװ רֶע מ רהיא ןוא ח היבא עמשו .ה
 ןערָעהרֶע ער ה ורחב

 גָאזּוצ רהיא הרדנ תא

 ,טָאּברַעֿפ רהיִא ןּוא ּהרֶסאְו

 ךיז ףיוא טָאה יז םָאװ| לע הָרְסֶא רשא
 , םגֲע עגפיֹורַא הָׂשַפַנ

 טָעװ רֶעטָאֿפ רהיִא ןּוא היב נָא ּהָל שירחהו
 ,ןעגייוושיצ רהיִא

 ?טנָע 'נַא ךרוד ךיז ןעדניב ּוצ (5 .גָאװצ (

 לע הרסא רֶׁשֲא |

 .ןעטייּברַעּביִא ,ןֶעהייוװטנֶע (* .רדנ:סגנוטלַאה

 .ל ,תוטמ ,רברמב

 והָעטש ןעביילב ןַעלָאז (ןַאד) ומקו

 ,ןעגָאזװצ ערהיא עלא חירדנ לֵּכ
 ו / / | + ןש רד[

 ,טָאּברַעֿפ םָערַעי ןּוא רסא לכ

 ךיז ףיֹוא טָאה יז סָאװ | לע. הָרְפֲא רֶׁשֲא
 ,טגעלעגֿפֹורַא \השפנ =

 .ןהעמש ןַעּביילּב לָאז : םוקי

 רָעַטָאּפ רהיא ּביֹוא ןּוא צא אינה םִאְו ו
 טרהָעווֲעג יז טָאה התא

 טָאה רֶע ןַעוו ,גָאט םַעד ןיא * ועמש םֹויַּב
 ,טרָעהרָעד

 ןֶעגָאזּוצ ערהיא ַעלַא (זיִא ןַאד) היִרְדִנ לכ

 ,ןָעמָאבְרְֶעפ ַערהיֵא ןּוא הירסאו

 ךיז ףיוא טָאה יז 22 לע הָרֶסֶא רֶׁשֲא
 ,טנַעלעגֿפױױרַא הש שפ םנ

 ,ןהעטש ןעביילב טינ ןעלָאז םּוקי אל
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 רהיִא טעו טָאג ןוא הל חלסי הָוחיו
 ,ןָעבְעְרֶע ירש וו 4

 יז טָאה רעטָאֿפ רהיא ב היבא אינה יִּכ
 .טרהָעוועג | : התא

 ןָעְרָעְו םָעוו יז ביוא ןּוא 3
 (יֹורֿפ ַא) \ |

 ,ןאמ ַא ןוֿפ שיאל

 ;רהיא ךיז ףיוא טָאה יז ןּוא היִלָע ָהֶרְדנ
 ,ןַעגָאזּוצ

 ןופ ךורפשסיוא םָעד רֶעדָא היִתְפש אָטְבִמ וא
 ,ןעּפיל .ערהיא

 ךיז ףיוא טָאה יז טימָאװ
 ,טָאּברֲעֿפ ַא טנַעלַעג

 טעו ןַאמ רהיא
 , ןערָעהרַער

 ,ןֶערָעהרַעד םַעוו רֶע ןָעוו

 :הָשפנ

 השיא עַמָׁשְו .ח

 ועמש םֹויְּ

 הל שירחהו

 ןּוא .ח

 רהיִא טָעװ רֶע ןּוא
 , ןעגייוושוצ

 ןהָעטש ןַעּביילּב ןעלָאז (ןַאד) היד ּומְקְ
 ןעגָאזוצ ערהיא

 ,ןַעטָאּברַעֿפ רהיא ןּוא הרָסאְו

 טל ףיֹוא טָאה יז סע לע הָרֶסֶא רֶׁשֲא
 טגעלעגֿפױורַא השפנ

 .ןהָעטש ןַעּביילּב ןָעלָאז = * ' :ומקי
 ןוצ+



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןערָעהרַעד טָעוו הָשיִא ןַאמ רהיִא ןעוו .בייא ןוא .פ | עב םֹויְּב םִאְו .ט
 ,ןערהָעװ רהיא רֶע םָעוו התא איני

 כ כו רהיא ((טרעטשוצ רע טָאה הרדנ תא רפחו
 גָאזוצ

 ,רהיִא ףיוא זיא סָאװ הילע רשא

 ןוֿפ ךורפשפיוא םָעד א אמבמ תאו
 ,ןעּפיל .ערחיא  היתפש

 ךיז ףיֹוא טָאה יז טימָאװ לַע הרסא רֶׁשֲא
 ,טָאּברעֿפ א טנעלעגֿפױרַא | השפנ
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 רהיִא טָעװ טָאג ןוא :ּהָל חַלְסי ₪:
 . ןַעּבעגרַעֿפ

 גָאוצ ַא ןּוא יי רֶדָנְו

 הֵׁשּורְנּ הָנמלַ

 הָרֵסֲא רֶׁשֲא לב

 ּהָשפנ לע

 :ָהיִלע םּוקי

 א ןוֿפ ןיא ַעומיוו א ןוֿפ

 ,עטעריישעג

 ףיוא טָאה יז טימָאװ ,םָעלַא
 ,טָאּברֶע ֿפַאטנַעלעגֿפױרַא ךיז

 ןעביילב רחיא ףיֹוא לָאז
 < .ןהעטש

 זיוה םיִא ּביֹוא ןוא .אי השיא תיֵּב םאְו .אי
 ןַאמ רהיא ןופ

 ,רדנ א ןִעּבַעגַעג ךיז יז טָאה הרדנ
 צ גע

 רפא הרסא וא

 השפנ לע
 ;הָעבְׁשִּב

 השיא עמשו .בי

 ךיז ףיֹוא טָאה יז רַעְֶא
 טָאּברַעֿפ ַא טנעלעגֿפ יורַא

 ,רּואווש א ךרוד

 טָאה ןַאמ רהיא ןּוא .בי
 טרעהעג |

 -היִא טָאה רֶע ןּוא הל שירחהו
 יושע טא =
 0 , טרהעוועג םינרהיאטָאהרֶע == התא אינה אל
 ןהעטש ןעביילּב ןָעלָאז (ןאד) ומקו

 ןעגָאזוצ ערהיא עלַא היִרְדִנ לָּ
 רַמִא לכו

 לע הָרָפָא רֶׁשֲא
 הֶׂשִַנ

 ,טָאּברַעֿפ םעדעי ןּוא

 ךיז ףיֹוא טָאה יז סָאװ
 ,טנעלעגֿפױרַא

 .ןהָעטש ןַעּביילּב לָאו :םוקי

 1 עכָארּבעג טָאה רֶע (

 119 .ל ,תוטמ ,רבדמב

 רפי רפה םִאְו .גי
 השיא םתא |

 = מש סי
 הֶתְָׂש אָצֹומ לָּ
 הירדנל

 ש שד;

 טָעוו ןַאמ רהיא ביוא ןוא .גי
 ןערעטשוצ יז

 ,ןערעהרעד טַעְוו רֶע ןַעוו

 טהעג סָאװ ,םָעלַא (זיִא ןאד)
 ןעּפיל ערהיִא ןוֿפ סיֹורַא

 ןענָאזוצ ערהיא ךרוד

 טָאּברַעֿפ רחיא ךרּוד ןּוא ּהָׁשִפַנ רפאל |

 םוקי אל

 םרפה הא
 :הָל חַלְסִי חוהיו

 ;ןהעטש ןַעּביילּב טינ טָעו

 ,טרעטשוצ ייז טָאה ןאמ רחיא

 רהיא םָעוװ טָאג ןּוא
 גָאזוצ רֶעֹדֲעי .די רדנ לכ דו .ןעּבעגרַעּפ

 -ןי* יי |
. / 

 | רואווש רָעדְעִַי ןוא רסא תַעְבְׁש לֵבְ |
* =+ 

 , ןעגינייּפ וצ ךיז שפנ תל

 ןעגיטעטשעּב צ 5: צד + סע ןָאק ןאמ רהיא ונמיקי השיא |
 .ןערעמשוצ 3 ע ןָאק ןאמ רחיא ןוא !ּוגְרַפי השיאו
 שי הל שי ןַאמ רהיא ּביֹוא רָעּבָא .וט שרחה םאו .וט
 םֹוי לא םוימ

 ןעגייוושוצ רהיא טָעוו

 םָעד זיּב גָאט ןייֵא ןופ
 ,גָאט ןרעדנא

 'טגיט עמשעב רֶע טָאה ןאד םיקהו

 ןעגָאװצ ערהיא עלא | ָהיִרְדִנ לָּכ תא

 ,ןעמָאברמֿפ או ערהיא עלא רֶעדָא הירסא לָּכ תֶא וא

 הי רשא

 םתא םיִקָה |

 הָ ׁשיִרֲחֶה יִּ
 :ועְמִׁש םֹויְּב |

 ,ךיז היֹוא טָאה יז סָאװ

 ,טגיטעטשעּב ייז טָאה רַע

 רהיא טָאה רֶע ןעד
 ןעגיוושעגוצ

 .טרעהרעד סע טָאה רֶע עו

 יז םָעוו רֶע ּביֹוא ןוא .וט
 ןערעטשּוצ םתא

 סֶע טָאה רֶע יוו רַעטַעּפש ועמש ירחא
 ,טרעה רעד ו |
 .דלּוש רהיא ןעגָארט רע טעו  :ףָנוע תא אשנו

 ,ןעצעעג יד ןנמע עיד יי = םיקחה הֶּלִא וי
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 הָוהי הָּוִצ רֶׁשֲא
 ן'השמ !השמ תֶא

 ,יורפ ןייז ןוא ןַאמ ַא ןעשיווצ תשאל שיא ןיֵּב

 ותבל בא ןיּב ןייז ןוא רַעטָאֿפ א ןעשיווצ
 ,רעטכָאמ יג + ה ײ
 ,דנֲעגּוי רהיא ןיא הירענב

 : + ןשי : 8

 .זיוה סרָעטָאֿפ רהיא ןיִא ,היבא תיב
 ו + ןירצ

 .אל | .ינש

 הָוהְי רֵּבַדְיַו .א
 הָׂשֹמ לֶא =

 תא - 7 ןרמאְל

 טדָערַעג טָאה טָאג ןּוא .א

 יד רַאֿפ (!עכַאר םהָעַנ ף ינָב תַמָקִנ םקָנ -ב
 ֵאָרׂשי

 םינידפה תֶאַמ
 ףֵאַּת רַחַא

 ,םינידמ יד ןופ

 21ײרַא ּוטסָעוו םעדְבָאנ

 .קלָאֿפ ןייד ּוצ יָדַע לֶא

 טרֶערעג טָאה השמ ןוא ג | השמ רֵּבַדיַו .ג

 קלָאֿפ םּוצ םָעָה לא

 סֶעדנַעגלָאֿפ .רמאל

 ךייא ןופ טנַעֿפָאװֲעּב = םֶכְּתִאַמ ּוצְלַחַה

 ןעשנעמ םיִׁשָנֲא

 ,טֿפַאשרעה םּוצ אבצל
 7 שד

 ומ לע ויהיו
 סָעַמְָאג (*ןערהיפוצסיוא הָוהְי תמקנ תֶתל

 כַאר
 .ןידמ ףיֹוא : טי

 (?ןהָעג ןעלָאז יז ןּוא

 םַאמש א ןוֿפ רנֲעזיֹוט .ד

 55 8 ,םַאמש א ןוֿפ דנֲעזיֹומ השמל ללא

 לַארשי ןּופ ןעמַאמש עלא ןוֿפ לארש עי תוטמ לבל

 םּוצ ןעקיש רהיא טלָאז
 .ט5ַאשרעה

 .ןָעבָעג וצ (5 .ןיז 6 .המקנ (1

 :אָבַּל וחלש

 ןעלהָאֿפ ב טָאה טָאג סָאװ |

 ן'השמ ּוצ

 . לַארשי רעדניק

 ' ןֶערעװ ןעמונענ

 ןידמ ףיֹוא

, 

 .אל ,ל ,תוטמ ,רבדמב  .די

 ?רֶעּביִא ןֶעֹנֶעו סע ןּוא .ה ורמשיו .ה

 הטמל ףלא

 ףֶלֶא רָׂשֲע םינש
 :אָבְצ יִצּולֲח

 ןֶערָאװעג ןֶעּבֶעגעג
 ,לָארשי ןוֿפ רעדנֲעזיֹומ יד ןוֿפ

 ,םַאמש א ןוֿפ דנֲעזיֹומ ּוצ

 דנֲעויֹומ ףלָעוװצ

 .טֿפַאשרַעה םּוצ עמַענֿפָאװעּב

 ,טקישעג ייז טָאה השמ ןוא ו השמםתאחלשיו ו

 הטל פלא
 אבל
7 

 ,ן'סחניפ ןּוא יז םָחְניִּפ תֶאְו םתא

 כה רע ןֶּ

 ,םַאמש א ןוֿפ דנֲעזיֹומ ּוצ

 ,(!טֿפַאשרָעה םוצ

 רעד ,רזעלא ןוֿפ ןהוז רעד
 ,רעטסעירּפ

 ,טֿפַאשרָעה םּוצ אבצל

 = הֹמֲערֲעג עגילייה יד ןּוא שרקח יִלְכּו

 םּוצ ןַעטעּפמָארמ יד ןוא העורתה תורצצחו

 | .דנאה ןייז ןיא :ודיב

 ןעמירטשעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ז ןידמ לע ואבציו 2
 ,ןירמ ןָעְגְעג

 ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַּ

 ט- יש ,ץ'השמ השמ תא
 ןעגָאלשרעד ןַעּבָאה יז ןּוא !רֵכז ל וגרהיו |

 .ןָאזרעּפסנַאמ ןֶעדֶעי

 ןידמ ןוֿפ עגינעק יד ןוא .ח ןידמ יכלמ תֶאְו .ח !

 ןעגָאלשרָעד יז ןעבָאה === | נה

 םֶהיֵלְלַה ל

 | "ןח תֶא
 רוח תאו רוצ תא

 עבר תֶאְ

 ,ןידמ ןוֿפ עגינעק ףניֿפ יד ןידמ יכל תֶשָמֲה

 ערָעייז טימ ןַעמַאזּוצ
 אלטר

 םקר םָעד ןוא יוא םָעד סקֹר תא

 רוח םַעד ןּוא רּוצ םָעד ןּוא

 ,עבר ןּוא

 ןהוז רעד ,םעלּב םָעד ךיוא רעב ןנ םָעְלַּב תֶאְו
 ,רועב ןוֿפ ₪ :

 טימ ןָעגָאלשרעד יז ןעּבָאה : ברחב ּונר
 .דרָעווש םָעד טוד ל

 .םיירמש ןיִא (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא .ט ינב ובשיו ם
 ןעגנַאֿפעג ןעמונעג ןַעּבָאה | לארשי

 ד שנ תֶא
 | םפמ תֶאְו

 םּתַמֲהּב לב תֶאְ

 סת לב תֶא
 לח לָּכ תא

 ןידמ ןּופ ןָעיֹורֿפ יד

 ,רעדניק ַערֶעייז ןּוא

 .חיפ רֶעייז רָאג ןּוא

 ןֶעדרַעה עלא ערֶעייז ןוא
 ןעגעמרַעֿפ ןעצנַאג רֶעייז ןּוא

 ,טּביֹורּוצ יז ןַעּבָאה = :וזזב
 : ןדו דד

 טדעטש עלא ַערֶעייז ןוא + םהירע לכ תאו .י
 . . =? 55 רק 7 יי ;

 ןעגנוניזאוו ערָעייז טימ םתבשומב
 = טו וז

 ( ןַעטסַאלַאּפ ערֶעייז עלא ןוא
 םיִא טנַערּברַעֿפ ייז ןַעּבָאה

 .רַעײֿפ
 ןעמּונעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .אי

 ּביֹור םָעד רָאג

 םתריט לָּכ תֶאְו
 :שאב ופרש

 וחקיו .אי

 לָּׁשַה לָכ תֶא
 חֹוקְלַּמַה לָּכ תֵאְו
 ןעשנעמ ןופ ;הַמֲהּבַבּו םדֵאַּב

 הָׁשֹמ לא ואביו .בי

 ןהכה רַזֲעַלֲא לֶאְו

 ענעמונרעֿפ סָאד רָאנ ןּוא

 .היֿפ ןוֿפ ןּוא

 טכַארּבַעג ןַעּבָאה יז ןּוא .בי

 ץהשמ וצ

 רעטסעירפ םעד ,רזעלא ּוצ ןּוא

 ןוֿפ עדניימעג רעד וצ וא| 13 רע לא
 לָארשי רעדניק יד לארשי

 עְנָעגאּפָעע סָאה 77 יבשח תא
 ענעמונרעּפ סָאד ןּוא ַתוקְלַּמה תֶאְ
 ּביֹור םָעד ןּוא ללעַה תֶאְ

 ,רַעגַאל סָאד ןיִא הָנחַּמַ לא

 באומ תברע לא
 .וחרי ןֶענַעג ןדרי םייב סָאװ :וחריןררילערשא

 .ישילש

 ,בָאֹומ ןופ (?עטסיוו רעד ןיא

 :םיורא ענו סֶע ןוא .גי ואציו וי

 רעד ,רזעלא ןּוא השמ | רֶעְלֶאְו השמ ןַעג נָאנַעג

 .ענעְבְע (* .ןעהייר:ןעמלעצ ('

 11 .אל ,תוטמ ,רבדמב

 רעד ןיֿפ ןעמשריֿפ עלַא ןוא הדעה יאישנ לכו
 עדניימעג םָתאֶרְקִל

 .רַענַאל םָעד רֶעסיֹוא :הָנֲחַּמַל ץּוחמ לא

 השמ ףצקיו .די

 לחַה דפ לע
 יְִלאָה ירש
 תאמה יִרְָ
 יאַָ
 .טֿפַאשרָעהסנעיײק ןוֿפ :הַמָחְלַּמַה אָבְצִמ

 ייז ןַעגַעקטנַא

 טנרָאצַעג טָאה השמ ןוא .די

 ןופ ענעמּונעגֿפוא יד ףיֹוא
 ,רעטילימ םָעד

 דע יֹומ רַעֹּביִא עטשרָעּבָא יד

 רַעּביִא עמשרֶעּבָא יד ןּוא
 ,טרָעדנּוה

 ןעמּוק עבלעו

 יז ּוצ טָאה השמ ןוא .ופ |( םחילא רֶמאֹּיַו .ומ
 : טגָאזעג | השמ

 ןַעּבעל ןעוְאְלֶעג טָאה רהיֵא ;הֵבָק קנלַּכ םֶתיּיֲחַה

 % (1ןעיורפ עלא
 ןעווֲעג סָאד ךָאד ןֶענעז ייז -ּו

 (םמיטשעב)
 לָארשי רָעדניק יד רַאֿפ

 יָה הָּנִה ןח יט
 ֶאָרׂשי נבל
 םָעְלִּב רַבְדִּ
 הָוהיֵּב לַעֵמ רֶסְמִל

 רו רַב לע
 הָפָגַַה יִהתַ
 :הוהי תדעב

 הת :

 רכז ל לכ וגה

 המַאר ס'םעלּב טיול

 ןעכַערּברַעֿפ ַא ןהֵענֲעּב ּוצ
 טָאג ןַעגַעג

 ,רועפ (?עץטכישעג יד ךרוד

 ענַאלּפ יד ןָעוועג זיא םַע ןּוא

 .טָאג ןוֿפ עדניימעג רעד ןיא

 ,טציִא אלא וי

 ;סנַאמ ןַעדֶעי טגָאלשרַעד

 ווב ,רערניק יד ןּוֿפ ףּטַּב

 ,יורפ ַערֶעי ןּוא הָשֶא לכו

 ןַאמ א טנַעקרעד טָאה עכלַעוו שיא תעד

 ,רעגעלעג ןעבילנעמ ₪ ףיֹוא רכז בֵּכִׁשִמִל

 .טגָאלשרעד ו גהה

 םישנּבףטהלכו חי

 ועדי אל רֶׁשֲא

 ןופ רעדניק ַעלַא רֶעּבֶא .חי
 ,ןֶעיֹורֿפ

 טנָאקרעד טינ ןעּבָאה עכלעוו

 .ךַאז (5  .רָעמיצנעיֹורֿפ ַעדֶעי (!
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 ,רֶעגעלַעג ןעבילנעמ א רֵכָז בֵכְׁשִמ

 .ךייַא רַאֿפ ןֶעּבעל טזָאל ;םֵכָל ויַחַה

 טרָעגַאל רהיֵא ןּוא .טי ונח םֶּתַאְו .

 הָנֲַּמִל ץיזמ

 מי תְַבִׁש
 שפנ גרה ל

 ללב עגג לכו
 ואסחתת

 שלשה סו
 יִעיִבְׁשַה םייבו
 :םכיבשו םתא

 דב לכו .ב

 רש ִלּ 2

 רֶענַאל ןרֶעסיֹוא

 }געט ןַעּבעיז

 רַעבלַעװ ,(ךייַא ןּוֿפ) רעד
 ,ןָאזרֲעּפ א טנָאלשרער

 ןָא טרהירר בלו רָעְדָעִי ןּוא
 ,םָענעגָאלשרער א

 ןעגינייר ךייא רהיא םלָאז

 גָאמ ןעטירד ץֿפיֹוא

 ,גָאמ ןַעטּבעיז ץֿפיֹוא ןּוא

 .ענעגנַאֿפַעג ַערֶעייַא ןּוא רהיא

 דיילק טָעדֲעי (ןוֿפ) ןּוא ב

 לָעֿפ ןוֿפ הטֲערעג םערֶעי ןּוא

 ןַעגנוטײּברַאסוא עלַא ןּוא
 רָאהנַעגעיצ .ןוֿפ

 ענרַעצלָאה סָעדָעי ןּוא /- ילכ לכו
 ,הטָערֲעג א יג דג
 .ןֶע עגינייר ךייַא ר :ואטחתת

 רעד ,רועלא ץא .אנ| ָזְֲלֶא מאיו .אב
 טגָאזעג טָאה ,רָעטסעירּפ | | הכה

 ,טֿפַאשרָעה ןופ רֶענֶעמ יד ּוצ אָבְצַה יִׁשְנַא לֶא

 (זןעגנַאנעג ןְענַעז עבלעוו המח םיאּבה
 :געירק ןיא '

 ןופ ץֵעוֲעג סָאד זיא סָאד הרותה תקח תאז
 ,רהעל רעד

 ןעלהָאֿפעּב טָאה טָאג סָאװ| הוי הָוצ רֶׁשֲא
 !:השמ תא

 דלָאג סָאד רונ .בכ בֶהְּזַה תֶא ךא .בכ

 589 הנה

 רהיא טלָאז

 ,רֲעּבליז סָאד ןּוא = ףסּכה תֶאְו

 ,רֲעּפּוק סָאד תֶׁשַֹּנַ תֶא |

 ,ןעייא םָאד לורבה תֶא

 ןיצ סָאד לדְבַ תֶא

 ,יילּב םֶאד ןּוא תֶרַפֹעַה תֵאְו

 .ןעמּוקַעג )1

 | :ץהשמ

 חוקלמה תֶא |

 .אל ,תוטמ ,רברמב .ד

 רֵבְּד לב .גכ

 שאב אבי רשא

 שאב ּוריבעת

 ,ךאו ָעדֶעי .גכ

 ,רַעיײֿפ ןיִא טמּוק סָאװ

 ןערהיֿפכרּוד רהיֵא טלָאז
 ,רַעײֿפ ךרוד

 ,ןייר ןייז טעו יז ןּוא רהטו

 רַעסַאוװסגנוגינייר טימ רּנ הּדנ ימב ךא

 {ןערעװ .םגיניירָעְג יז לָאז אטחתי
457: * 

 ,םעלַא ןּוא לכו

 ,רָעיײֿפ ןיִא טינ טמוק סָאװ שאב אֹבִיאלרְׁשַא

 ןערהיֿפכרּוד רהיא טלָאז :םימב ּוריִבֵע ּת
 .רַעסַאװ ךרּוד

 ;םיֹוא טלָאז רהיא ןּוא .דכ מב .דכ
 רעדיילק ערֶעייַא ןַעשַאװ םֶכיִדְנַּב

 גָאט ןעטּבעיז ןיא יעיִבשה םויב

 ,ןייר ןייז טעו רהיא ןּוא םתרהטו
 שא ןח

 םָעדכָאנ ןּוא רחאו

 .רַעגַאל סָאד | | וכול 8 ראב ןיִא ןעמּוקנײרַא רהיֵא טנָאק ;הנחמה לא ואבת
 % .יעיבר

 | הָוהְי רמאיו .
 !השמ לא =

 / 7 ןְרמאָל

 להָאצ יד ףיוא םהָעַנ .יכ שאר תא אש .וכ

 טגָאזֲעג טָאה טָאג ןוא .הכ
 ןץהשמ ּוצ

 :םַעדנַעגלָאֿפ

 ןיא ענַעמונרַעֿפ סָאד ןוֿפ יבשה חוקלמ
 סינגנג עֿפעג

 ,היֿפ ןוֿפ ןּוא ןעשנֶעמ ןופ הָמֵהְּבבּו םָדאַּב
 שש וע

 רעד ,רועלא ןּוא ּוד ןהכהרעלאוחתא ||
 ,רטמסעירפ

 ןופ רֶעטפיוהמַאטש יד ןּוא תובא ישארו
 עניימעג רע :הדעה = |

 שדיוצ

 ןעלייטוצ טסלָאז ּוד ןּוא .זכ תיצחו .זכ
 2 יד[:

 ןֶעטלַאה סָאװ יד ןָעשיווצ | ישפת ןיֵב

 ,לעירק פער ' המחלמה
 לש 7

 \ ןיא סיורא ןעהעב סָאװ אב 5 םיאציחה



 .דימלתהו הרומה תרות

 רֶעצנַאג רעד ןָעשיווצ ןּוא

 .עדניימַעג
 ;הָדָעַה לַּכ ןיבּו

 (!ןעריישּבָא טסלָאז ּוד ןּוא ,חכ סכִמ תמרה .חכ
 0 לא ַא זי

 טָאג רַאֿפ הָוהיִל
= 

 ,רענעמסנעירק יד ןוֿפ שנא תֶאַמ
 הַמָחְלַּמַה

 טֿפַאשרָעה == ןיא םיֹוַא ןֶעהַעג סָאװ  אָבֵצִל םיִאֵציַה
 עלֶעַז ןייֵא ּוצ שנ דֶחֶא
 ,טרָעדנּוה ףניֿפ ןוֿפ תֹואֵּמַה שמחמ

 ןעשנעמ ןוֿפ םדאה ןִמ

 היֿפרניר ןוֿפ ןּוא רקבה ןמּו

 ןעלזֶע ןוֿפ ןּוא םירמחה ןמו

 :ןאצַה ןַמּ
 טלָאז טפלעה רָעייז ןוֿפ ) םֶתיִצֲחַּמְמ .טכ

 ןעמהענ רהיא וחקת
 ןָעְבָעְגְּבָא טסלָאז וד ןוא 7

 .ףָאש ןוֿפ ןּוא

 ָּתַתנו
 ןֵהַֹּה רֲֶעְֶאְל
 :הָוהְי תמורת

 ינב תַצֲחַּפִמּו :

 רזעלא רָעטסעירּפ םָעד

 .טָאג רַאֿפ רַעֿפּפָא;ּבַעה םלַא

 רעדניק יד ןוֿפ ןּוא .ל
 טֿפלעה ס'לָארשי לארשי

 םענייִא ןעמהָענ ּוטסלָאז | דחא חקת

 גיצפופ ןוֿפ ןָעמּונֶעגסיֹורַא םישמחה ןמ זחַא

 ,ןעשנָעמ ןיֿפ םדאה ןמ

 ,היפדניר ןוֿפ רקבה ןמ

 ןֶעלוַע ןוֿפ םירמחה ןִמ
 ,ףָאש ןּוֿפ ןּוא ןאצה ןמו

 חָמְַּבַה ָּכִמ
 םיולל םתא הָּתַתָנ

 . תרמשמ ירמש

 :הוה ןֶבשמ

 ,היפ עצנַאג סָאד ןופ

 ןעַּבֲעגּבָא ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ,םיול יד

 (?ךַאװ ַא ןעטלַאה עכלַעוו

 .טָאג ןוֿפ ןכשמ םָעד ייּב

 .גנוטיה א ןעטיה (* .רָעיימש (- .ןַעּבַעהֿפיוא (!

 128 . .אֹל ,תוממ ,רבדמב

 השמ ןָאהטעג טָאה .אל הָׁשֹמ שקי .אל

 ןהכה רֶזֲעְלֶאְו
 ב טָאה טָאג ה הֶּוִצ רֶׁשֲאַּכ

 ;הֵׁשֹמ תא
 סָאד ןָעווֲעג זיִא סֶע ןּוא .בל ֹקלַּמה יחיו .בל

 ,ענעמּונרַעֿפ -- ה
 ,ביור םָעד ("רֶעְפיוא ובה רתי

 קלָאֿפסנעירק סָאר סאו סע ּוזזַּב רֶׁשֲא
 ;טּביֹורַעג טָאה  !אבצה
 4 דע 7

 ,רעטסעירפ רעד ,רזעלא ןּוא

 ןעלהָאֿפִ
 .ץהשמ

 ןאצ
 ףלא תואמ שש

 ףֶלֶא םיעבשו
 :םיִפָלֲא תֶׁשֵמֲַ
 רַקָבּו .גל
 םיִעבְׁשִו םִיַנְׁש

 :ףָלָא == )
 ' םירמחו .דל

 ףלָ ישו דחֶ
 םדא שפנו .הל

 סינה ןמ
 ועדי אל רֶׁשֲא

 רכז בָּבשמ

 ףָאש

 דנֲעזיֹוט טרָעדנּוה סּכֲעַז

 דנעזיומ גיצבעיז ןּוא

 ,דנֲעזיֹומ ףניֿפ ןּוא

 היֿפדניר ןּוא .גל

 ,דנֲעזיֹומ גיצּבעיז ןּוא ייווצ

 ןעלוַע ןּוא ,דל

 ,רֵנֲעזיֹומ גיצכַעז ןוא ןייַא

 ןעלֶעעזנעשנַעמ ןּוא .חל

 ,ןֶעיֹורֿפ יד ןוֿפ

 טנעקרעד טינ ןַעּבָאה עכלֶעוו

 ,רֶעגעלַעג ןעכילנעמ א

 ןעלֶעז ןעצנַאג ןיִא שפנ לב

 .דנֲעזיֹומ גיסיירד ןּוא ייווצ םישלָשו סי

 ;ףֶלֶא
 ,טֿפלַעה יד ןָעוֲעג זיא ל הצחמה יִהְּתַו .ול

 לייט רֶעד קלח

 סיֹורַא ןֶעהַעג סָאװ יד ןפ | אבצב םיאציה
 ,טֿפַאשרָעה ןיא -0
 ףָאש יד ןופ להָאצ יד ןאצה רפסמ

 דנֲעיֹוט טרעדנוה יירד ףלא תואמ שלש

 .ה .ד ,ַעגירּביִא סָאד (1
 .ןַעכַאז ענעדעישרעֿפ

 ערעדנַא רֶעסיֹוא
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 דנֲעזיֹוט גיסיירד ןּוא ףלא םישלשו

 | םיפְלא תל בֶׁשְ

 :תואמ שמחו

 ד ןָעוועג זיא ול) םֶכָּמַה יהיו .ול
 ראג א הֹוהיַל טָא 0 :
 ףָאש יד ןוֿפ 7

 דנֲעזיֹומ ןַעּבעיז ןּוא

 .טרָעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 ןאצה ןמ
 תואמ שש

 בו שמח
 רקּבהְו .חל

 םישלשו השש
 לא

 < הָוחיִל םֶמְבִמּו

 !םיִעְבִׁשְו םינש
 םיִרֹמַחַ .מל

 ףלא םישלש

 תֹואְמ מ שמחו
 הוה םסכמו

 :שָשו דָח
 םֶדָא ׁשֶפָנְו ם
 א רָשָע השש
 הָוהיַל םסכמּו

 םיעלשו םנְש
 :שפנ

 השמ ןתיו .אמ

 טרעדנּוה םֹּכַעַז

 .גיצּבעיז ןּוא ףניֿפ

 היפדניר סָאד ןּוא .חל

 ,דנֲעזיֹומ גיסיירד ןּוא סּכָעַ

 טָאג רַאֿפ לָאצ רֶעייז ןּוא

 .גיצבעיז ןּוא ייווצ

 ןעלוע ןוא טל

 דנֲעזיֹומ גיסיירד

 ,טרעדנּוה ףניֿפ ןּוא

 טָאג רַאֿפ לָאצ רֶעייז ןּוא

 .גיצכַעז ןּוא ןייֵא

 ןעלעעזנעשנעמ ןּוא מ

 ,דנֲעזיֹומ ןהָעצכעז

 טָאג רַאֿפ לָאצ רֶעייֵז ןּוא

 .ןֶעלֶעַעּו .גיסיירד: ןּוא ייווצ

 ןָעבְעגעִגְּבָא טָאה השמ ןּוא .אמ

 ,לָאצ םָעד םכמ תא

 ,טָאג רַאֿפ רעֿפּפָאּבעה םלַא הֹוהְי תמורת

 ,רזעלא רעטסעירפ םָעד  ןֶהֹּבַה רֶזעלַאְל

 הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּב
 ;הָׁשֹמ תא

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו
 .ן'רשמ -/
1% 

 .אל ,תוטמ ,רבדמב .דימלתהו הרומה תרות

 | .ישימח

 רעדניק יד ןוֿפ ןּוא .במ| 13 ?וָבֲהַבִמֹו .במ
 ,טפלָעה ס'לָארש ולֵארְשִי |

 השמ הצח רשא

 םישנאה מ

 טלייהטענּבָא טָאה השמ סָאװ

 ,רֶענַעמ יד ןופ

 ןיא .ןֶעווֲעג ןענַעז עבלעוו
 ,געירק

 ןָעוועג זיא ,גמ

 :עדניימעג יד ראפ טפלעה יד

 ףָאש

 דנֲעזיֹומ טרָעדנּוה יירד
 יד ןוֿפ ןאצה ןמ
 ףלא תואמ שלש

 תֶלֶא .םישלשו
 םיִפְלֲא תַעְב בש

 ,רנֲעזיֹוט גיסיירד ןּוא

 דנֲעזיֹומ ןָעּבעיז

 ,טרעדנוה ףניֿפ ןּוא :תואמ ט שמחו

 היֿפדניר ןּוא ,דמ רקבו ..דמ

 ,דנֲעויֹוט גיסוירד ןּוא סּכַעז ולר צ< | | םישלשו השש
 יד :ףלא

 םירמחו .המ

 ףֶלֶא םישלש

 :תואמ שמחו

 ןעלזע ןוא .המ

 דנֲעזיֹומ .גיסיירד

 ,טרעדנוה ףניֿפ ןּוא

 ןעלעעונעשנעמ ןּוא .ומ

 לא רָשע שש
 השמ חקיו .ומ

 ס'לַארשי רעדניק יד ןוֿפ יב תיצחממ

 טפלעה לארשי

 םעְעמּונָעגסירַא םָעוֹד זחאה תא

 ,רנעזיומ ןהָעצכָעז

 ןָעמּונָעג השמ טָאה .ומ

 ,גיצֿפוֿפ ןוֿפ םָענייֵא םישמחה ןמ דחא

 םדאה ןמ
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 הָמְָבַה מו
 ןֶעּבענעגּבָא ייז טָאה רֶע ןוא  םיולל םתא ןתיו

 ,םיול יד



 .דימלתהו הרומח תרות

 ('ךַאװ תרמשמ יִרָמש
 הי ןְֵׁשִמ

 ַא ןַעטלַאה עבלַעוו

 ,םָאג ןופ ןכשמ םייּב

 ןעלָאֿפֲעּב טָאה טָאג יון הּוצ רֶׁשֲאַּכ
 | .ץהשמ :השמ תא

 ןעגנַאגעגוצ ןעְנז םָע ןוא .חמ | לא וברקיו .חמ

 ,ענַעמּונעגֿפיוא יר םיִדְקִּפַה

 םָעד ןוֿפ רֶעדנָעויוט יד רעּביִא | עלו אָבְצהיִפְלאְלְרַשַא
 ,טֿפַאשרַעה

 םיִפָלֲאָה ירש דנעזיוט רַעּביִא עטשרַעּבָא יד
 רֲעּביִא עטשרֶעּבָא יד ןוא = :תואמח ירשו

 ,טרעדנּוה ְ \
 טגָאזעג ןעּבָאה יוז ןוא .טמ א ּורְמאֹיַו .םמ

 :ן'השמ ּוצ השמ |
 ןעּבָאה טכעגק ענייר ו ואשנ ְךיִדְבַע

 ןעמּונעגֿפוא
 00 להָאצ יד שאר תא

 ,רענעמסנעירק יד ןּוֿפ הַמָחְלִּמַה שנא

 רעמנּוא ןענעז עכלָעוו נדב ֶׁשֲא
 ,דנַאה רֶעזנּוא : לו

 זנוא ןוֿפ זיִא ןאמ ןייק ןּוא ּנַּכִמ דַקְכִנ א
 .(? ןעמּוקֲעגּבָא טינ :שיא

 ברְקִ
 הוי בר תֶא
 אֵצֵמ רֶׁשֲא שיא

 בה יִלְ
 יִמְָ ָרֲעְצֶא

 רימ ןַעּבָאה (םורַאד) ןּוא ,ג
 טכַארבַעג

 ,טָאג רַאֿפ רָעֿפּפָאנַא

 רּונ טָאה סָאװ רֶעדֲעי
 (?ןַעמּוקַעּב

 ,ןעכַאז ענערלָאג

 ,דנַאּבמרַא'נַא ןּוא םעקסּוֿפ א

 ,גניררעגניֿפ ַא

 א ןּוא .גניררֶעיֹוא'נא
 גנוריצנוב | | 5 ײצ
 02 == , וניתשפנ לע רפכל

 3 == : הוהי ינפל

 השמ חקיו .אנ

 כח רזְעְלֶאְ
 השמ ןַעמּונֲעג טָאה .אנ

 ,רעטסעירפ רעד ,רזעלא ןוא

 .ןענוֿפעג (* .טלהָעֿפָעג (= .גנוטיה א ןעמיה ('
 ו

| 
| 

 .בל ,אל ,תוטמ ,רנדמב

 השמ חקיו .דנ

 דאמ םּוצָע

 ואריו

 ,ייז ןוֿפ רלָאג סָאד םתאַמ בֶהֶּזִה תֶא

 :הֶׂשֲעַמ יִלְּב לכ
 / יהיו .בנ

 הָמּרְּתַה בַהְז לָּ

 הָוהילּומיִרח רׁשֲא
 ףָלֶא רׂשָע הָׂשִׂש
 תואמ עבש

 לקש םיִׁשִמֲחַ

 םיִפָלֲאָהיִרָׂש תֶאֵמ

 .ךַאז עטגימרעֿפרַעֿפ רע

 ןֶעווֲעג זיִא סָע ןּוא .בנ

 םעד ןּוֿפ רלָאג סָאד רָאג
 ,רעֿפּפָאּבעה

 ?ענּבָא ןעּבָאה ייז סָאװ
 ,טָאג רַאֿפ (גטערייש

 ,דנֲעזיֹומ ןהָעצכעז

 טרעדנּוה ןַעּבעיז

 ,לקש גיצֿפוֿפ ןוא

 רָעּביִא עטשרַעּבָא יד ןופ
 דֵנֲעזיֹומ |

 ,מרעדנוה == הלילה רֲעּביִא ץמשרעּבָא יד ןופ ןוא יתואפהירש תאמו

 אֵבֵּצַה יִׁשְנַא .גנ
 :ול שיא ּוזזב

 רענעמסגעירק יד .גנ

 רֶערֶעי טּביֹורעג ןַעּבָאה
 .ךיז ראפ

 מ ןָעמּונָעג טָאה .דנ

 ,רעטסעירפ רַעֹד ,רועלא ןוא | ןהּכה רזעלאו

 רלֲעג סָאר בהזה תא

 רֲעֹּביִא עטשרעּבָא יד ןּוֿפ םיִפָל ?אָה יִר יש תאמ

 דנֲעזיֹוט
 ,טרָעדנוה רָעֹּביִא ןּוא תואמהו

 ותא ּואיביו

 דעומ לֶחֹא לֶא

 לֵאָרְׂשִייִנְבִלןֹוַּבו
 ;הָוחי יֵנפִל

 טכַארּבעגנײרַא ןַעּבָאה ייז ןּוא

 טלעצסטֿפיטש ןיא

 יד רַאֿפ ןעקנַעדנַא סלַא
 לָארשי רעדניק \
 | .טָאג רָאֿפ

 , בל .יש ש

 .(ןירבוחמ ןהשב) ישילש

 ויִא ןעדרעה ץלופא היה בר הָנְקִמּו .א
 ןָּעוועג =
 ןוא ןבּואר ןוֿפ ןהיז יד ווב | ינו ןבּואר ינ בל

 ,דג ןוֿפ ןהיז יד וי 'דנ
 ,(?ךיירלהַאצ רהעז

 ןהָעזַעג ןעּבָאה ייז (זַא) ןוא

 רזעי דנַאל סָאד

2 7 = 
 29 א
7% , 

 ₪ ,א

 רזי ץֶרֶא תֶא
 .קרַאטש (*  .ןְעּבֹוהֲעגֿפיֹוא ('
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 דָעִּגץֶרֶא תֶאו
 םוקַּפַה הֵּנִהְ

 :ָנָקִמ םֹוקְמ
 דָנ יִנָב ואביו ב

 ןְבּואר ינבו <
 טנא ןעּבָאה יז ןיא השמ לא ורמאיו

 ן'השמ וצ
 זעלא רעטסעירפ םָעד וצןוא ןהכה רעל לא

 הדעה יָאיׂשנ לֶאְו
 ;רֹמאֵל

 ןביִדְו תורטע

 הָרִנְו רזי

 הלעלא ןּוא ןובשח ןּוא הלא ןוּבשְָ

 :ןעבו בנו םֶבש

 ,דנַאל סָאד .ד ץְראָה .ד

 הָוהְי הֵּכִה רֶׁשֲא

 לֵארְׂשִי תדע נפ

 אה הנ ץֶרָ
 :הָנְקמ ּךִדָבֲעְַ

 .,רעלג רנַאל סָאד ןּוא

 מרָא רעד סָאד

 .ןעדרעה רַאֿפ טרָא'נַא זיא

 ןהיז יד ןעמּוקעג ןְענֶעז
 ןבואר ןוֿפ ןהיז יד ןּוא דג ֿפ-

 :ןופ ןעטשריֿפ יד ּוצ ןּוא
 עדניימעג רעד

 / -"  "7 סערנענלָאֿפ

 ןביד ןּוא תורטע .ג

 הרמנ ןּוא רזעי ןּוא

 .ןעב ןּוא ובנ ןּוא םבש ןּוא

 ןעגָאלשַעג טָאה טָאג סָאװ

 ןוֿפ עדניימעג רער רָאֿפ

 ,ןעדרעה רַאֿפ דנַאל ַא זיא

 ןֶעּבָאה טכענק ענייד ןּוא
 .ןעדרעה

 :טגָאועג ןַעּבָאה יז ןוא .ה ורמאיו .ה
 ןח ּונאֹצַמ םא

 .. ןצ + .

 ְךִניֵעַּב

 ןענוֿפעג ןַעּבָאה רימ ּביֹוא
 טס וג =

 ,ןעגיוא עייד ןיִא

 ןַעּבעגעג דנַאל סעזעיר לָאז ןיראה תא ןֵתי

 ןערעוו תאזה

 טכענק ענייד יד ובעל

 , םומנָעְגייַא םּוצ זאַל

 טינ זנוא טסלָאז ּוד ונריבעת לא
 ןערהיֿפרַעּבירַא

 .ןְדרּוה תא
 השמ רמו .ו

 יָנְבִלְו דג יִנְבְל
 ןכּואר 3 וג : *

 .ןדרי םָעד

 טגָאזֲעג השמ טָאה .ו

 וצ ןּוא דג ןוֿפ ןהיז יד ּוצ
 :ןבואר ןּופ ןהיז יד

 .דימלתהו הרומה הרות

 םָתֹא ְִלַׁשּב

 | ענרב שדְקמ |
 .דנַאל סָאד ןהָעְזֲעּבּוצ :ץְראָה תֶא תוארל |

 ,לָארשי

 .בל ,תוממ ,רבדמנ

 ואבי םכיחאה

 הַמָחְלַמל
 ? ןעביילּבָאד טלָאז רהיִא ןוא :הפ ּובשת םתאו

 ערעייא ןֶעלָאז ןיוש טינ
 געירק ןיא ןהָעג רעדירּב

 רהיִא טלָאז סָאװרַאֿפ וא .ז ןואינת הָמְלו 1
 (+ ןעדנַעװּבָא

 קעדניק יד ןוֿפ ץרָעה סאד לֵאָרׂשִי ינּב בָל תא
 לארשי

 סָאד ןיא ןהָענּוצרֶעּבירַא ןופ  ץיִרַאָה ל לא רבעמ
 ,רנַא

9% 

 יז רַאֿפ טָאה טָאג סָאװ| | םֶהָל ןתנ רשא
 :הוהי
:2 

 .("םמימשְטּב

 וׂשֲע הכ .ח

 םכיֵתבֲא

 ןָאהמַעג ןַעּבָאה יֹזַא .ח
 ,ןערעטלע ערֶעייֵא

 טקישעג ייז ּבָאה ךיא ןעוו

 ענרב שדק ןופ

 ולעיו .ט

 לוכשא לחנ דע

 ץֶראָה תֶא וארו

 ןעגנַאגעגֿפױא ןִענַעז ייז .ט

 לוכשא לָאהט ן'זיּב

 ןהָעוֲעּב ןַעּבָאה ייז ןוא
 ,דנַאל סָאד

 טָעדנֶעווֲעגּבֶא ןעּבָאה ייז ןוא ואיני|
 ןיצח

 ,לָארשי גיטע 6 05 0 2 רעדניק יד ןוֿפ ץרֶעה סָאד לארשי ינּב בל תא

 ןעמוק טינ ןעלָאז ייז סָאד אב ּתְלִבְל

 ,דנַאל סָאד ןיִא ץראה לא
₪ 5 

 יז רַאֿפ טָאה טָאג סאו |  םהָל ןֵתָנ רשא
 .םמיטשעב | *הוהי

 טָאה ןרָאצ םָעטָאנ ןּוא י הָוהְי ףַא רחיו .י
 טנערּבַעג +

 גָאט םִענֶעי ןיא אּוהֲה םויּב

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע ןּוא :רמאל עבשיו
 .:ידנָעְנֶמְז יֹוזַא

 הָעז טינ ןְעלֶעוװ סֶע .אי ֹואְרְי םִא .אי
 , רֶענֲעמ יר | 'םישָנאה

 ןָעְננַאְגָעְגסיורא ןֶענעז עכלַעו םירצ זמ םיִלעַה
 ,םי רצמ ןוֿפ

 ןֶעהיצּבָא ,ןָערהָעוורְעּפ  ,ןרעדניה = 1
 .ןֶעַּבִע 1 ;גּבָא 6 ,סָאװ ןופ ןעקנַארֲעג םעד



 197 .בל ,תומט  ,רברמב | .דימלתהו הרומה תרות

 ץואווצ ל? = תורילפז) ןד
 מ| ןבּוׁשת יב .ט עת רהיִא זַא םורָאװ טלַא רהָאי גיצנַאװצ ןוֿפ הנש םיִרְׂשָע ןּבמ
 ,םהיא ןופ ןֶערהֲעקּבָא ךייא | ןיִרחַאַמ | ,רעבָעה .ןוא הלעמו
 ו :- 205 4 ;ןחצ

 אל רעטייװ סע רֶע טעו וחינהל דֹוע ףסיו | ,דנַאל סָאד הַמְדַאָה תֶא

 ,עטסיװ רעד ןיא רד = ןערָאװשעגוצ ּבָאה ךיִא סָאװ = ית עַבְׁשִ רֶׁשֲא
 ןעּברַעדרַעֿפ טַעוו רהיא ןּוא םֶּתַחְׁשִו ,םהרבא ּוצ םהרבאל

 .קלָאֿפ ץצנַאג סעיד ,הֶּזַה םעה לכל | קחצי ּוצ קחציל

 ו כא ושכיו ₪ ,בקעי ּוצ ןּוא בֹקֲעַילּו ןעגנַאנעגּוצ ןָעְנָעז יז ןוא וילא ושניו .זמ} עו לא זול

 :טגָאזעג ןַעּבָאה ייז ןּוא ורמא"ו |  טליפרע טינ ןַעּבָאה ייז ןעד ואלמ אל יב

 ןעלַאטשֿפָאש ןאצ תרד = -( ןגליװ ןיימ !:יִרֲחַא |
 ּתְלִּב .בי
 פי ב בלֵ
 / קה
 ןונ ןֵּב ַעֵׁשֹוהיִ

 ירחא ואלמ יִּ
 : החי

 הָוהְי ףַא רו
 לֵאְרְׂשִיּב
 רֵּבְדַּמַּב םֶז ענו

 הנש םיעברא

 רֶעסיֹוא .בי

 ,הנופי ןוֿפ ןהוז רעד ,בלּ

 ,יזנק רעד

 ,ןונ ןופ ןהוז רֶעד ,עשוהי ןּוא

 טליפרע ןעּבָאה יוז ןֶעד
 .(= עליו םָעטָאג

 טָאה ןרָאצ סָעטָאנ ןוא .גי

 לָארשי ףיֹוא
 טנַערּבעג

 רַאֿפ ןֶעיֹוּב רימ ןֶעלעוו ננְקִמְל הָנְבִנ !
 ןעדרַעה ַערעזנּוא

 אד הפ

 ערֶעזנוא רַאֿפ טדעטש ןּוא :ונפמל סיר |

 וי רימ רֶעּבֶא .וי | ונחְנאו :

 ןענעֿפָאװֶעּב ךיז ןֶעלֶעוו רימ םושה לה

 0 רעדניק יד רָאֿפ לֵאָרְׂשִי נב יָנְפְל

 . ?מּורַא ןעזָאלַעג יז טָאה רָע ןּוא
 | עטסיוו רעד ןיִא ךיז ןעביירט

 ,רהָאי גיצרעֿפ

 טגידנעעג טינךיז טָאהסָע זיּב רודה לַּכ םח דע

 עֶרָה הֶׂשֹעָה
 גהה יב
 ּתְמַק הנו .ה
 םֶכיֵתֹבֲא תחת

 תֹוּברַּת

 דוע תופסל
 ןורח לע

 לֵאָרׂשִי לֶא
 הוהְי ףא

 ,טכַעלשעג עצנאג סָאד

 המעגטָאה סָאװ

 .םָאנ ןופ ןַעגיֹוא יד ןיִא
 ד

 רהיִא טייז טָא ןּוא .די
 ןענַאמשעגֿפיֹוא

 ןרָעטלע ערֶעייֵא טָאטשנָא

 (*עגנעמ א
 ןעשנעמ עגידניז ןופ

 ךָאנ ןערהַעמרעֿפ ּוצ

 ןרָאצ ןעגידנענערּב םעטָאג

 .לָארשי ףיֹוא

 .טכּוצ ,טרוּבֲעגסיֹוא (* .טָאג ךָאנ (* .רימ ךָאנ (

 סע ; עב סָאד ןַאה

 רֵצֹבָּמַה יִרָעּב |

 םא רֶׁשֲא דע

 םִנאיִבַה
 | םמוקמ לֶא

 ונפט בש

 טינ יז ןָעלָעוו רימ זיב
 טכַארבעגנײרַא ןַעּבָאה

 ;טרָא רֶעייז ןיא

 רעדניק ערעזנּוא ןעלָאז
 ןעציו ןעביילב - |
 טרעטש עטסע5 יד ןיִא

 רָאֿפ :ץראה יבש שי ינפמ
 !ןפ ₪

 ןוֿפ רֶעניֹואװנייַא יד
 .דנַאל םָעד

 טינ ךיז ןַעלֶעװו רימ ,חי
 ן ערהעקקירּוצ

 ,רָעזיה ערעזנוא ןיִא

 בּוׁשָנ אל .חי

 ניק לֶא
 נב לחנתה דע

 ות שיא

 לָארשי רָעדניק יד זיּב
 טּברֶעעג ןַעּבָאה טינ ןֶעלֶעוו

 .לייטּברַע ןייז רֶעדָעי

 טינ ןֶעלֶעװ רימ ןַעד טי  לַחָנָנ אל יִּכ .טי
 ייז טימ ןַעּברֶע םָתִא

 ןּוא ןדרי טייז רֶעֹנֶעי ןֿפ) ןְּדריל רבעמ
 ,רעמײװ האלחו
4:4 
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 ונתְלחנ האב יּכ

 וניל
 ןּריה רֶבעַמ

 ;הֶחְרמ

 .דימלתהו הרומה תרות

 זיִא ליײטּברע רעזנּוא ןעד
 ןעמּוקֲעגנָא ונוא

 ןררי טייז רָעד ןוֿפ

 .טײז?ןעגרָאמ ןַעגעג

 .יעי בש

 .(ןירבחמ ןהשכ) יעיבר

 םֶהיֵלֲא רמו .כ
 השמ =

 "= ןושעת םִא
 הזה רֵבְּדַה תֶא

 נפ צה םא

 הָוהְי
 77 רהָמָחְלִמַ
 םכָל רַבָעְו .אכ

 ולח לֵב

 ןדריה תֶא

 הוה ונפל
 ושירוה דַע
 ויביא תא

 וי
 יראה השֶּבכנְו.בכ
 הָוהְי יִנָפְל

 בְשּת רַחאְו
 ִיקְנ םֶתייְהִו
 לאלו המ
 ץֶראָה הָתיִהְו

 תאּזה

 הָּזְחַאַל םֶכָל
 !הוהי ינפל
 + ן0סנ*

| 

 :טנָאזעג ייז וצ השמ טָאה ,כ

 ןָאהמ טָעוו רהיֵא ּביֹוא

 ,ךאז עיד

 ךייַא םָעו רהיא ּביֹוא
 טָאג רָאֿפ ןענֿפָאװַעּב

 .געירק םּוצ

 טעו סֶע ּביֹוא ןּוא .אכ
 ךייַא ןּוֿפ ןהו עגרעבירא

 רַעמַענֿפָאװַעּב רָעדְעָ

 ןדרי םָעֹד

 טאג ראפ

 ןַעּבָאה טינ טַעְוו רֶע ויּב
 ןעּבעירטעגסיױֹורַא

 דנײֿפ ענייז =

 .ךיז רָאֿפ

 טָעוװ דנַאל סָאד ןּוא ,בכ
 ןַערעו (+ עונג

 , טָאג רָאֿפ

 .ךיז רהיא טו םָעדכָאנ ןּוא
 -- ,ןערהעקקירּוצ

 ןייר ןייז רהיא טַעְוו ןַאד

 לָארשי רָאֿפ ןּוא טָאג רָאֿפ

 ןייז טָעוװ דנאל םָעזיד ןּוא |

 םּוטנֶעגייֵא םּוצ ךייַא רַאֿפ

 .ןעגנואווצעב (1

 :רבד ינדא רֶׁשאַּכ |

 .בל ,תוממ ,רבדמב

 טָעוו רהיִא ּביֹוא רָעֹּבֶא .גנ ןושעת אל םאו .גכ
 ,ןָאהט טינ יֹוזַא וכ

 ןעגעג טגידניזעג רהיא אה םתאטהח הנה
 .,םָאג הָוהיַל

 הארמי םכְתאַטח ועד רֶעייַא (!טנֲעקרֶע ןּוא
 - אצמת רשא
 .ןַעֿפערט ךייַא טָעוו כלו | זך לד

 םירע םֶכָל ּונּב .רכ
 םֶכְפְַל

 םֶכֲאַנצְל תֹרְדנו

 טרעטש ךייַא םיֹוּב ,דכ

 רעדניק ַערֶעייַא ראפ

 ,ףָאש רָעייַא רַאֿפ ןעלַאטש ןּוא

 םכיפמ אציהו טהָעג םַע סָאװ ,סָאד ןוא
 ;ליימ רֶעייֵא ןּופ םיֹורַא צ לד 7 -|
 .ןָאהט רהיא טלָאז ;ןשעת

 ןהיז יד טגָאמ ןָעּבָאה .חנ דָנ יִנּב רמאיו .הכ

 7 באד ןוֿפ ןהיז יד ןּוא ןבואר ינבו

 ץהשמ ּוצ השמ לא

 ;יֹוזַא רַמאֵל

 ,ןָאהט ןַעלָעװ טבק ץייר | ּוׂשֲעי ָךיֶדֵבֲע
 .טלהָעֿפֲעּב (?ררֲעה רֶעַד יוו ;הָּוצמ יִנֹדֲארְׁשַאַּכ

 ונשנ ונפט .וכ

 נְֵּמֶהּבלָכְּוננְקִמ
 םֵׁש ּויְהִי

 דעה יִרֲַּב

 ,רעדניק ַערעזנּוא .וב
 ,ןעיורפ ערעזנּוא

 רָאג ןּוא ןֶעדרֲעה ַערעזנּוא
 היֿפ רַעזנּוא

 ,טרָאד ןייז ןָעלָעוו

 דעלג ןוֿפ טדעטש יד ןיִא

 ,טכֲענק ענייד רֶעֹּבֶא .זכ
 ,ןהָענרַעּבירַא ןעלַעוװ

 םּוצ רעטענֿפָאװַעּב רֶעדֲעי
 ,טֿפַאשרַעה

 ןפ חנה

= 5 . 

 טָאג רָאֿפ החי יִנּפְ

 ,געירק םּוצ המְִָּמַל

 .טדֲער ררֲעה רֶעד יוו

 .ררעה ןיימ ) .םסייוו 6



 הָׁשֹמ םֶהָל וצי .חכ

 ןֵהֹּכַה דע תא

 ןונ ןֵּב עֶׁשֹוהְי תֶאְו

 ישאר או
 תוטמה תובא

 :לֶאְרְשי יב
 השמ ראו .טב

 םהְלא
 < רבעי םִא

 ןבּואר יִנְבּו דָנ יִנְב
 0/0 םכְּתֶא

 ןְדריַה תא
 הֵמָחְלַּמַל ץּולח ל

 הוקי יגל
 ץֶראָה הָשְּבְכְ
 םכינְפִל
 הל םֶַּתְנ
 דַעְלִּנַה ץֶרֶא תֶא

 :הָזחאל

 ּורְבַעַי אל םאו .ל

 םיצולח

 כא
 םֶכְכִתַב ּוזחאנו

 יןַעַנְּכ ץֶרֶאְּב
 ד יִנְב ּונֲעַּיַו .אל

 אָ וכ
 רמאל

 הָוהי רֵּבּדרׁשֲאתֶא

 עב ךז 6

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןַענַעװ םָאה השמ ןּוא .חכ
 ןעלהָאֿפַעּב יז

 רזעלא רעטסעירפ םָעד

 ןונ ןופ ןהוז םָעד ,עשוהי ןּוא

 רעטפיוה יד ןּוא

 רַעמכַעלשענ;םַאמש יד ןוֿפ

 ,לַארשי רָעדניק יד ןוֿפ

 ייז ּוצ טָאה השמ ןּוא .טכ
 :טגָאזַעג

 ןהָעגרעּבירַא ןֶעלֶעוו םָע ּביֹוא

 ןהיז יד ןּוא דג ןוֿפ ןהיז יד
 | ןבּואר ןוֿפ |

 | ךייא םימ

 ,ןדרי םָעד

 םּוצ רעטנעֿפָאװעּב רֶעדֲעי
 געירק

 ,טָאג ראפ

 ?נײַא םָעװ דנַאל סָאד ןּוא
 תו עמי יא ראפ ןֶערֶעו ןעמּונעג \

 ןָעּבָעְגְּבָא ייז רהיֵא טלָאז ןַאד

 דעלג דנַאל סָאד

 .םּוטנעגייֵא םּוצ

 טינ ןְעלעװ ייז ּביֹוא ןּוא .ל
 ןהָעגרעּבירַא \

 | עטַענֿפָאװעּב
 ,ךייא היפ

 ;נענייֵא ןעמיִקֲעּב ייז ןעלָאז
 ךייַא ןעשיװצ ('םּומ

 .ןענּכ דנַאל םיִא

 יד טרעֿפטנֲעַעג ןֶעּבָאה .אל
 דג ןּוֿפ ןהיז

 ןבואר ןוֿפ ןהיז יד ןּוא

 ;יֹוזַא

 טרֶערָעג טָאה טָאג סָאװ ,סָאד

 .ןעמהָעִנ ץיזעב ,ןעצע

 .בל ,תוטמ ,רבדמב

 לא לא

 = שיא

 רבענ ימ בל

 םיִצּולֲח |
 הֹוהְי יָנְפל

 עב ץֶרֶ
 ונֵתִאְ

 ונתלחנ תַזְחַא

 ;ןדריל רֶבָעַמ

 הָׁשֹמ םֶהָל ןֵּּיו .ל
 יהי דג יִנְבְל

 ןבואר נבל

 ֶבְׁש יִצָחְל
 ףסי ןַב הש
 ןחיס תֶכְלִמַמ תֶא
 ירמה למ
 גוש תֶכְלְמַמ תֶאְו

 ןְשַּבַ למ
 ,צנוכמ

 ץראה

 תֹלִבְנִּ היִרֲעְל

 זרק ידע
 :ביבס

 ד יב ּונְביַו .דל

 = ןביִד תֶא
 | תרמע תא

 :רֶעְרָע תֶאְו

  תרטע תֶאְו .הל

 ןָפוש

19 

 ,טכַענק ענייד ןֶעגַעוו

 גיטכיר רימ ןָעלַעוו
 .(! ןעליֿפרַע

 ןהָעגרֶעּבירַא ןַעלַעו רימ .בל

 עמַענֿפָאװַעּב

 טָאג רָאֿפ

 ,ןענּכ רנַאל סָאד ןיא

 (טּביילּב) (?זנּוא רַאֿפ ןּוא

 רעזנוא ןּופ םּוטנֲענייֵא סָאד
 לייטּברֶע

 .ןדרי טייז רעד ןופ

 יז טָאה השמ ןּוא .גל

 דג ןּוֿפ ןהיז יד ,ןֶעּבֶעגֲעג :

 ןבּואר ןוֿפ ןהיז יד ןּוא

 םַאמש ןַעּבלַאה םָעד ןּוא

 ןוֿפ ןהּוז רעד ,השנמ ןופ

 ,ףסוי
 ,ןחיס ןוֿפ ךיירגינעק םָאר

 ,ירמא ןוֿפ גינעק רעד

 ,גוע ןוֿפ ךיירגינעק סָאר ןּוא

 ,ןשב ןוֿפ גינעק רַעַד

 דנַאל סָאד

 ןענעז סָאװ ,טדעמש יד טימ
 ,ןעמיּבַעג יד ןיִא

 .דנַאל םָעד ןוֿפ טרעמש יד

 .םּורַא ןוֿפ

 ןוֿפ ןהיז יד ןּוא .דל
 מיו ב ָאה

 | ןביד

 תרטע ןּוא

 ,רערע ןּוא

 ןפוש תרטע ןּוא .הל

 .זנוא םימ (? .ןָאהמ רימ ןֶעלַעװ יֹוזַא (
9 ₪ 
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  ָהּבניו רזי תֶאו
 הֶרמִנ תיֵּב תֶאְו .ול

 ןרח תב תֶא

 רַצְבָמ רָע
 דד

 ;ןאצ תרדנו

 ונָּב ןבּואר ינו .ול
 ןובשה תֶא
 | אֵלעלֶ תֶאְ

 :םיתירק תֶאְ
 -ןןצ 7:

 ובנ תֶאְו .חל

 ןועמ לַעַּב תֶאְו

 םש תבסומ

 הָמְבָׂש תֶאְו

 תומשב וארקיו

 םיִרָעה תומש תֶא

 ּונָּב רֶׁשֲא

 = ובלו .טל

 הֶׂשַנְמוּבריְִמיִנּ
  הדעלג
 דןד:*

 ָהָדְכְל

 יִרָאָה ֶא ׁשֶר
 - ּוהָּב ֶטֶא
 השמ ןֵּתיו מ

 | דַעְלּגַה תֶא
 חשמ ןֶּב ריִכָמְ
 | ;ּהָּב בֶׁשו

 הֶַׂנְןֶּבריִאו .אמ =

 לה

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ההבגי ןּוא רזעי ןּוא

 הרמנ תיּב ןּוא .ול

 ,ןרה תיב ןּוא =

 ,טרעמש סע

 .ףָאש רַאֿפ ןָעלַאמש ןּוא

 ןבּואר ןופ ןהיז יד ןּוא .ול
 טיֹוּבֲעג ןַעּבָאה

 | ןובשח

 אלעלא ןּוא

 ,םיתירק ןּוא

 ובנ ןּוא .חל

 ,ןועמ לעב ןּוא

 ,טרערנעעג ןענָעו ןעמָענ יד

 טימ ןַעֿפורַעג ןעּבָאה ייז ו וא
 ןֶעמענ (ערָערנַא)

 ,טדֲעטש יד ןּוֿפ ןֶעמָענ יד

 .טיֹוּבֲעג ןעּבָאה ייז עכלעוו

 ןַעגנַאגעג ןֶענעז סע ןּוא .טל

 ןהוז רעד ,ריכמ ןּופ ןהיז יד
 ,השנמ ןופ

 דעלג ןייק

 :נייַא יז ןַעּבָאה יוז ןּוא
 ,((ןַעמּונעג

 סב עירמקנסיורא טָאה רֶע ןּוא
 ,ירמא םָעֹד

 .רהיא ןיא ןָעווָעג זיִא סָאװ

 ןַעּבַעגֲענּבָא טָאה השמ ןּוא .מ

 דעלג

 ,השנמ ןוֿפ ןהּוז רָעד ,ריכמ ּוצ

 רהיִא ןיא טָאה רֶע ןּוא
 .טניואווָעג |

 ןהוז רעד ,ריִאי ןּוא .אמ
 ,השנמ ןוֿפ

 ןֶעגנַאנֲעג זיִא

 .ןעגנואווצְעב (?

 .גל ,בל ,יעסמ ,תוממ ,רבדמב

 ןעמּונעגנִייַא טָאה ןוא םהיתוח תא הכל
 רַעֿפרַעד ַערֶעייז

 :ןַעֿפּורֲעג ייז טָאה רֶע .ןּוא ןהתא אָרְקּיו

 .רעֿפרַעד ס'ריִאי ; ריִאָי תוח

 לה חַבנְו .במ

 .תֶנק תֶא רו
 הב תֶא
 הפר 'ה הָל אְרְקִיו

 חבנ

 /  רֹוְׁשִּב

 ןעגנַאגַעג זיִא חבנ ןּוא במ

 תנק ןַעמּונַעגנייַא טָאה ןּוא =

 טדעטשרָאֿפ ַערהיִא ןּוא

 חבנ ןעֿפּורֲעג יז טָאה רֶע ןּוא

 .ןעמָאנ ןייז ףיוא

 .ו ,ב--א ,א ּוהימרי :הרטפה

 גל יִעְסַמ

 (ןעייר יד ןַענַעז עזיד .א יעסמ הלא .א

 ,לַארשי רָעדניק יד ןוֿפ לארי ינב

 ואי רָשָא
 סיר ןרָאמ
 בל
 ;ןרַהַאְו השמ דַיּב

 ןעגנַאגַעגסױורַא ןענעז עבלַעוו

 םירצמ דנָאל ןוֿפ

 ,ךָאנ ןַעטֿפַאשרעה ערעייז ךָאנ

 (" גנּורהיֿפ רעד רָעטנּוא
 .ןרהַא ןּוא השמ ןוֿפ |

 ;רָעֿפ טָאה השמ
 ןעּבעירש

 (* ןעגּוצסיֹוא ערֶעייז

 ןוא ב | השמ בתכיו .ב
 םהיאְצומ תא

 םֶהיָעְסַמְל
 הי יִפ לע
 םֶהיֵעְסַמ הֶּלִאְו
 :םֶהיֵאְצֹומְל

 - עיר ַערֶעייֵז ןוא

 }להָעֿפֲעּב סָעטָאג ףיֹוא

 ןעזייר ערעייז ןֶענַעז סָאד ןוא

 .ךָאנ ןעגוצסיוא ערַעייז ךָאנ

 טזיירעג ןַעּבָאה יוז ןּוא .ג
 םסמער ןוֿפ |

 -  ,טַאנָאמ ןָעטשרע ןיִא

 םֶסְמָעְַמ עס ג
 ןושארה שדחב

 םוי רָשָע הָּׁשִמֲַּב
 ןושארָה שחל

 גָאט ןַעמנהַעצֿפוֿפ ןיִא

 ;םַאנָאמ ןעטשרֶע םָעד ןופ

 .גנעגסיוא (5 .ךרוד 65 .ןעגּוצ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 םעד ךָאנ ןעגרָאמ ףיוא חספח תרחממ
 רַעֿפּפָא;חסּפ ₪ 00
 .לָארשי רעדניק יד ןענע | לארשי ינב ּואצי

 ןעגנַאגעגסיֹורַא -- 3
 (!דנַאה רֶענֶעּביֹוהרענַא םימ המר דיּב

 ץנַאג ןוֿפ ןָעגיוא יד ןיא
 .םירצמ

 םירצמ יד דנֲערֲעװ .ד םירבקמ םִיַרְצִמּוי ד
 ןעְבָארְגֶעּב

 הֵּבִה רֶׁשֲא תֶא
 { | וו

 :םִיַרצִמ לָּכ יִניֵעְל

 ןענָאלשַעג טָאה טָאג סָאװ יד

 ,ייז ןָעשיווצ םֶהֵּב

 ,םָענֶערָאּבעגמשרע ןֶערֶעי רֹוכְּב לֵּכ

 רֶעטַעג ערֶעייז רֶעּביִא ךיוא םהיהלאבּו

 :ֿפָארטש טכַאמָעג טָאג טָאה :םיִטפְׁשהָוהיהְׂשַע
 .טכירעג

 לָארשי רָעדניק יד ןּוא .ה לארשי יִנְבּועְסיו.ה
 טזיירָעג ןָעּבָאה דגי

 ססמער ןיֿפ ססמערמ

 טרֲענַאלעג ןעּבָאה ײז וא  :תֹּכִסּב ּונחיו
 .תוכס ןיא 56 7

 טזיירֲעג ןַעּבָאה יז וא ו תכסמ ּועסיו .ו
 תֹוּכס ןוֿפ 4 +

 טרָענַאלעג ןַעּבָאה יז ןּוא םתאב ּונחיו
 ,םתֶא ןיִא | הוי =
 רעד ןיֿפ ַעדנֶע םייּב 2 הצְקִּב רֶׁשֲא

 .עמסיוו +: רבדמה

 טזיירָעג ןָעּבָאה יז ןוא .ז םתאמ ועסיו א
 ,םתֶא ןופ | דחח ורוח
 ;קירוצ ךיז ןָעָּאה יז ןוא תריחהיפלָע בשיו

 ,תֹוריחה:יּפ ךָאנ טרהָעקֲעג
 לַעַּב נפ לע רֶׁשֲא

 ,ןופצ:לעּב רָאֿפ סָאװ

 טרעגַאלעג ןָעּבָאה ייז ןּוא למ ִנָפל ונחיו
 .לדגמ רָאֿפ

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .ח ועסיו .ח

 תוריחה+יפ ןוֿפ תריחה ינפמ

 ןעגנַאגעגברוד ןַענ יז ןּוא םיה ךותב ורבעוו
 םי םָעד

 | הָרָבְרִּמַ
 ןכליו

 ,עטסיוו יד ןַעגֶעג

 ןעגנַאנעג ןַענַעז ייז ןוא

 .גיהטּומ ,גיהור (1

 11 .גל ,יעסמ ,רבדמב

 ב עמ יירד ןופ גו א םיִמָי תֶׁשֶלֹׁש ְךֶרֶד

 םָתֶא רֵּבְדִמְּב

 :הָרָמ ּונֲחַּנ

 םתֶא עטסיוו רֶעד ןיא

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה יז ןּוא
 .הרמ ןיא = |
 טזיירעג ןעּבָאה יז ןוא < הרממ ּועסיו .ט

 הרמ ןופ 0 0
 ןעמוקעג ןענז יז .ןוא המליא ואביו

 ,םליִא ןייק ₪ ד
 םליֵאְבּ
 הָרְׂשֶע םיִקָׂש
 םִיַמ תניע

 םירָמת םיעְבשו
 :םָש ּונֲחַו

 םליֵאֵמ ועו =
 :ףוס םִי לע ּונחיו

 ןעווענ ןֶענֶעז םליִא ןיא ןוא

 ףלַעווצ

 רעסַאװ ןָעְלַאווק

 ,ןָעמלַאּפ גיצּבעיז ןּוא

 טרָאד ןַעּבָאה ייז ןּוא
 .טרָעגַאלעג

 טזיירֲעג ןֶעּבָאה ייז ןוא -י
 םליִא ןוֿפ

 = טרעגַאלַעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 .('ףוס םי םייּב

 .ינש

 טזיירעג ןָעּבָאה יוז ןוא .אי ףוס םימ ּועְסּיַו .אי
 ףוס םי ןוֿפ

 טרעגַאלעג עה יז ןוא :ןיס רַּבְדִמְּבּונֲחיו
 .ןיס עטסיוו רעד ןיא =

 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא .בי) 3750 לעְסִינ בי
 ןיס עטסייו רֶעד ןופ | ןיס

 טרָעגַאלעג ןַעּבָאה ייז ןוא - :הקפדּב ּונחיו
 .הקפד ןיא 25: ד

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןוא .3 הקפדמ ּועסיו .גי
 הקפר ןּוֿפ 9 |

 טרענַאלעג ןַעּבָאה יז ןוא | :שּולאב ּונחיו
 .שּולֶא ןיִא --

 טויירעג ןעּבָאה יז ןוא .די שּולאָמ ועסיו .די
 שּולֶא ןופ | טי רבי

 םרעגַאלעג ןעּבָאה ײז ןוא  םֶדיִפֹרְּב ּונֲחַיו
 .םידיפר ןיִא

 ןֶעוֲעג טינ זיא ןעטרָאד ןוא םימ םש היה אלו
 רַעסַאװ ןייק

 קלָאֿפ סָאד ראפ םָעל

 ;תֹוּתְׁשִל

 טזיירעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא .וט םֶדיִפְרַמ ּועְםּיַו .וט
 םידיפר ןופ :

 רֲענַאלֲעג ןָעּבָאה ייז ןּוא רַּבְדִמְּב ּונֲחיַו
 .יניס עטסיוו רעד ןיא | ;יניס

 .רעעמ:ףליש (:

 .ןעקנירט ּוצ



 .דימלתהו הרומה תרות

 טזיירעג ןעְבָאה ייז ןּוא .ּוט רֵּבְדִּמִמ ועסיו זמ

 יניס עטסיוו רעד ןוֿפ יניס

 טרָעגאלעג ןַעּבָאה יז ןוא 7 ונַחיו

 .(*הואתה;תורבק ןיא ,הָואַּתַה תרבָקִּב

 טויירֲעג ןַעּבָאה ייז ןוא וי ועסיו .ןי

 הואּתה:תורבק ןופ = הואתה תרבָקִמ

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה ײז וא | :תרצחב ּונחיו
 .תורצח ןיא

 טזיירעג ןָעּבָאה יז ןוא .חי תרצחמ ועםסיו .חי
 תורצח ןּוֿפ "מח =:

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה ייז ןוא :המתרּב ּונחיו
 .המתר ןיא +:

 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא ,טי

 המתר ןופ
 טרָעְגַאלְעג ןָעּבָאה יז ןּוא

 .ץרּפ?ןמר ןיא

 טזיירֲעג ןַעּבָאה יוז ןוא -ב

 המתרמ ּועְסיו .טי
 % : רי ם

 :ץרפ ןמרִּב ּונחיו
 ןמרמ ּועְסיו .ב

 ץרפ:ןמר ןופ ץרפ

 טרֲעָנַאלעג ןָעּבָאה ײז ןיא ;חנבלּב ּונֵחּיַ
 .הנבל .ןיִא ה וו
 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא .אכ הנבלמ ועסיו .אכ

 הנבל ןוֿפ א:ייכ כ :ח
 טרֲעגַאלעג ןַעּבָאה יז ןּוא :הסרב ּונחיו

 .הסר ןיא - =
 טזיירָעג ןָעְבָאה יז ןוא בכ הסרמ ןעסיו .בכ

 הסר ןופ אפ דחה גס
 טרעגַאלעג ןַעּבָאה יז ןוא :התלהקב ּונחיו

 .התלהק ןיא טי יי =
 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא ככ חתלהקמ ועסיו .גכ

 התלהק ןיֿפ סאפיע ' יח
 טרעגַאלעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 .רפש גרַאּב םייּב
 טזיירעג ןַעּבָאה יז ןוא .דכ

 ,רפש גרַאּב םָעד ןוֿפ

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 :רָפש רַהְּב ּונֲחַּיו

 רַהָמ ּועְסִּיַו .דכ
 רפש

 .הררח ןיא :הדרחב ּונחיו

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .חכ הדרחמ ּועמיו .הכ
 הדרח ןּופ .-

 טרֶעגַאלעג ןַעּבָאה ייז ןוא
 | .תולהקמ ןיִא

 | טזיירעג ןַעּבָאה יז ןּוא .וכ
 .תולהקמ ןופ

 טרָעגַאלְעג ןַעּב
 .תחת ןיִא

 :תלה קַמּב ּונֵחַיַו

 להְַּמִמ ועסיו .וכ
 ָאה יז ןא | :תחתב ּונחיו

 .גנוטסּולעג רעד ןוֿפ ןָעּבַארג יד (1

 ,רברמב

 טזיירָעג ןַעּבָאה יוז ןוא כט תחתמ ועסיו .זכ
 . . וש וג . : 9-5

 תחת ןוֿפ
 טרָעגַאלעג ןֶעּבָאה ײז וא :חרתּב ּונחיו
 .חרת ןיִא ₪
 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןוא .חכ חרתמ ועסיו .חכ
 חרת ןּוֿפ 3

 טרָעגַאלעג ןַעּבָאה יז ןוא :הקתמּב ּונחיו
 .הקתמ יא 5
 טזיירֲעג ןַעּבָאה ייז ןוא .טכ הקתממ ּועְסיו .טכ

 הקתמ ןּפ טא
 טרעגַאלֲעג ג יז ןוא :הנמשחב ונחיו
 .הנומשח ןיִא + תו רח
 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןוא .ל הנמשחמ ועסיו .ל
 הנמשח ןופ 9

 טרעגַאלעג ןָעְבֶאה יז ןוא  !תורפמב ּונחיו
 .תורסומ ןיִא א היה
 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .אל תורסממ ועסיו .אל

 תורסומ ןּופ אה )גײ
 טרָעגַאלעג ןַעּבָאה ייז ןּוא

 .ןקעישינב ןיִא
 טזיירֲעג ןָעּבָאה יז ןּוא .בל ינכמ ּועסיו .בל

 ןקעי?ינב ןופ :ןקעי

 :דָּגְדְּגַה רחְּבּונֲחַיו
 רחָמ ּועסיו ..גל

 רח
 !הָתְבְטִיִּב ּונֲחַיַ

 :ןקעי יִנְבּב ּונחיו

 טרָעגַאלַעג ןָעּבָאה יז ןּוא
 .דגרגה:רֹוח יא

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא .גל
 רגדגה?רוח ןופ

 טרעגַאלַעג ןעּבָאה יז ןוא
 .התבטי ןיִא

 טזיירֲעג ןָעּבָאה ייז ןוא .רל התבסימ ועסיו .דל
 התבטי ,ןוֿפ -  ג

 רֶעגַאלַעג ןַעּבָאה ייז וא :הנרבעּב ּונחיו
 .הנורבע ןיא ה
 טזיירעג ןַעְּבָאה יז ןוא .הל הנרבעמ ןעסיו .הל
 הנורבע ןוֿפ 3

 טרָעְגָאלְעְג ןַעבָאה יז ןּוא :רבג ןיִצעּב ּונחיו
 .רבג?ןֹויצע ןיִא

 ןיצעמ ועו ול טזיירעג ןַעּבָאה יוז ןּוא .ול
 בג רבג:ןויצע ןּופ 0 |

 ןִצ רֵּבְדִמְּב ּונֲחַַּו
 :שדק אוִה |

 שדקמ ּועסיו .ול |

 טרֶעְַאלָעְג ןָעְּבָאה יז ןוא
 ,ןיצ עטסיוו רֶעַד ןיִא

 .שדק זיִא סָאד

 טזיירעג ןָעּבָאה ייז ןּוא .ּול
 שרק ןּוֿפ

 טרֶענַאלעג ןַעּבָאה ייז ןוא רהה רהב ּונחיו
 ,רה גרַאּב םייּב + 60 חח
 דנַאל םעד ןוֿפ ַעדנֶע םייב :םודא ץרא הצקּב
 .םוחא | א 2



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןרֲהַא לַעַּיַו .חל

 ןֵהֹּכה
 רהה רה לא

 הָוהְי יִפ לע

 םש תַמָיַ
 ןצתה

 םיִעָּבְרַאָה תַנָשְּב

 ,רעטמסעירפ רעד ,ןרהא ןּוא ,חל
 ןעגנַאגעגֿפױרַא ו זיא

 רה גרַאּב ץֿפיֹוא

 להעֿפַעּב םָעטָאג ףיוא

 טרָאד זיִא רֶע ןּוא
 ןִע ּברָאטשַעג

 רהָאי ןַעטגיצרַעֿפ םיִא

 ןֶענעז ז לָארשי רעדניק יד יװ לארשי ינּב תאצל
 ןעג נַאגעגסיֹורַא טי יד 2
 ,םירצמ דנַאל ןוֿפ םירצמ ץראמ

 גן : 1 .ן< 9 5

 ןעטֿפניֿפ םיא יִׁשיִמֲחַה שרחב
 . 6 נח ש| ד

 ;שדחל דחאכ
 ןעטשרֶע םיִא

 5 1 + ; ןוֿפ גָאט

 ןַעווֲעג זיא ןרהַא ןּוא .טל | ןרָהַאְו .טל .טַאנָאמ

 םיִרְׂשָעְו שלש ןֶּב
 הנש תאמו

 אז +

 ;רֶהַה רה יב ֹותְֹּ

 ןּוא .יירד טרָעדנּוה מלא
 ,רהָאי גיצנַאװצ

 ןֶעּברָאטשַעג ו זיא רע ןֶעוו

 .רה גרַאב ן'פיוא

 ינָעְנְכְה עמָשיו .מ
 דְרֵע ֶלֶמ
 בב בשי אּוהְו

 ןענְּכ ץֶרָאְּב
 ;לֵאָרְׂשִי יַנְּב אֹבְּב

 ,ינענּכ רעד
 ,דרע ןוֿפ גינעק

 ,ןענּכ רנַאל ןיא

 ןֶענַעו לַארשי רעדניק יד זַא
 4 . ןעמּוקֲעג |

 טזירענ ןעכָאה ייז ןוא א ההרהַמ ועסיו .אמ
 רה גרַאּב ןוֿפ 9 י

 טרעְגאלעג ןַעּבָאה יוז ןיא  !הָנֹמִלַצּב ּונֵחָיַו
 הנמלצ ןוֿפ ₪ :7 וכ טזיירעג ןַעּבָאה יוז ןוא .במ הנמלצמ ועסיו .במ .הנמלצ ןיא

 ןנוּפ ןופ א ור טזיירעג ןעּבָאה יוז ןוא מ = ןנופמ ּועְסיו .גמ .ןנּוּפ ןיִא 2 תרדב טרֶעגַאלַעג ןַעּבָאה יז ןוא  :ןנופּב ּונחיו
 תבא ןוֿפ : 3 טזיירעג ןָעּבָאה יז ןּוא .דמ תבאמ ּועְםִּיַו .דמ .תבא ןיִא צ = םרָענַאלַעג ןַעּבָאה יז וא | :תבאב ּונחיו

 סָאװ ,עטכישעג יד ןַעמוקעגרָאֿפ טרָאד זיא (1
 .ג--א ,אכ ןיִא רָעהירֿפ ךיז טלהָעצרֶעד

 | ןעדיז םיִא טניואוו רֶע ןּוא

 | טרעהרַעד טָאה סֶע ןּוא .מ

 .גל 158 ,יעסמ  ,רברמב

 ייעכ ּונחיו
 םיִרֵבֲעָה

 : ; בֵאֹומ לּובְנִּ

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה יז ןוא
 םירבעהפייע יא

 .בָאֹומ ןוֿפ ץֵענֲערג רעד ייב

 טזיירעג ןַעּבָאה ייז ןוא .המ | םייעמ ועסיו .המ
 ף" 0 : -

 םייע ןופ

 טרֲעג אלע ןַע ןֶעּבָאה יז ןוא :73 ןביִדְּב ּונחיו
 .דנ?ןביד ןיא

 טזיירעג | ןַעּבָאה ייז ןוא .ומ דג ו ןבידמ ועסיו .ומ
 רג/ןביד ןופ

 טרעגאלענ ןָעְּבָאה ייז ןּוא ןמלע 2 ּונחיו

 .חמיתלבד:ןמלע ןיא ;הֵמיִתְלְב

 טזוירעג ןַעּבָאה ייז ןּוא זמ ןמלעמ ועסיו .ּומ
 המיתלבד?ןמלע ןוֿפ המיתלבד ּ

 ובונה

 טרעגַאלַעג ןַעּבָאה ייז ןוא יִרֲהְּב ּונחיו
 םירבע גרָעּב יד ייב |

 .ובנ רָאֿפ :ובנ ינפל

 טזיירעג ןַעּכָאה יז ןוא .חמ| | מס עס יחמ
 םירבע גרֶעּב יד ןופ \םיִרְבָעָ

 טרעגַאלעג ןַעּבָאה יז ןּוא תברעּב ּונחיו
  בֵאֹומ בָאֹומ ('עטסיוו רעד ןיא ---3
 : וחרי ןְּדְִי לע
 לע ּונחיו .טמ

 דריה

 תֹמְׁשִיַה תיֵּבִמ
 סיטה לֵבָא דע
 ; באומ תברעּב

 .ֹוחרי ןָעְגָעְג ןדרי םייב

 טרעגַאלעג ןַעּבָאה ייז ןוא .טמ }
 ןדרי םייּב

 תֹומישיה:תיב ןוֿפ

 םיטשה;לבָא ויּב

 .בָאֹומ עטסיוו רעד ןיא

 .ישילש

 ,(ןירבוחמ ןהשכ) ישימח

 טדערעג טָאה טָאנ ןוא | 6 בדה -
 ן'השמ ּוצ השמ לא

 בָאֹומ עטסיוו רעד ןיא בָאֹומ תבְרֲעַּב

 חרי ג ןררי םייב = חי די לע
 | עדנַעגלָאֿפ | :רמאל

 .ענֲעּבע (1



 רבד אנ

 ֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא
 .םֶהָלֲא ּתְרַמָאְ

 םירבע בתא וכ

 ןדריה תא

 עֶנּכ ץֶרֶא לא

 לָארשי רעדניק יד ּוצ

 :ןַעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןוא

 רֶעּבירַא טהָעג רהיא ןָעוו

 ןדרי םָעד

 ,ןענּכ דנַאל סָאד ןיִא

 ?סיֹורַא רהיא טלָאז .בנ םתשרוהו .בנ
 ןעביירט *: -

 | עת ןופ רעניֹואוניֵא עלא ץראה יבשי לכ תא
 דנא , שץ שי: 4 -

 ךייא רָאֿפ םֶכינפמ

 ןעטכינרַעֿפ טלָאז רחיִא ןּוא םֶּתְדַּבאְו

 ?רערליּב ָערֶעייֵז עלא ם םֶתיִּכְׂשַמ לֵב תא
 ,רענייטש . : 5

 עְנָטסָאְגְעג ערֶעייז עלא ןּוא מלב לָּכ תַאְו
 רעדליּב \םתבפמ

 ןעטכינרַעֿפ רהיִא טלָאז ודבאת

 ןעהעה ערָעייז עלא ןוא םֶתֹומַּב לב תא

 .ןעגלימרֲעֿפ רהיֵא טלָאז ּודיִמְׁשַּ

 ןַעּברַע טלָאז רהיא ןּוא .גנ ֶּתְׁשַרֹוהְ .ננ

 דנַאל סאד ץראה תא
 'ןד +

 ּהּב םתבשיו ןירַאד טלָאז רהיא ןּוא
 ,ןעניואוו שלח =
 ןֶעּבעגֶעג ךיא ּבָאה ךייא ןֶעד = יִּתַתָנ םֶכִל יַּכ
 דנַאל סָאד ץְראָה תא

 'ןל +

 .ןָעְּברָע ּוצ םָע :ּהתא תשרל

 ךייַא טלָאז רהיֵא ןּוא .דנ ֶּתְלַחַנְתִהְ .דנ

 ןעלייטקוצ |
 | דנַאל סָאד ץְראָה תא

 זָאָאל א ךרּוד לרוב

 רַעטְבְעלשֶעג ערֶעייֵא ךָאנ םכיתחפשמל

 ןָעְגילהֶאצרהָעמ םָעד ברל

 ןערהַעמרַעֿפ רהיא טלָאז  ןתלחנ תא ּוּברַּת
 לייטּבְרֶע ןייז טו

 ןעגילהָאצגינַעװ םָעד ןּוא טעמו

 ןייז ןרעדנימרעפ ּוטמלָאז ּתְלַחנ תֶא טיעמּת
 ,לייטברֶט

 .רל ,גל ,יעסמ ,רברמב .דימלתהו הרומה תרות

 טעו זָאָאל סָאד ּואוו טרָאד ול אצי רשא לא

 לרוגַה המש
 <וצע

 החי ול
 םֶכיֵתֹבא תוטמל

 ּולחְנְתִ

 ושירות אל םָאְו .הנ

 ןעלַאֿפסיוא םהיִא

 ,ןייז םהיִא רַאֿפ סֶע טַעו

 ַערֲעייֵא ןופ ןֶעמַאטש יד ךָאנ
 ןרֶעטלֶע |

 .ןעלייהמיּוצ ךייַא רהיא טלָאז

 טינ טעוו רהיא ּביֹוא ןוא .הנ

 ןעביירטסיורא
 - ל קח יפ סעד ןופ רעניואוונייא יד ץראה יבשי תא

 יא ראפ סֶיִנָפַמ
 ןייז .ןעלְעוו היהו |

;] 7 0% 

 טעו רהיא סָאװ ,ַענֶעי

 ,ייז ןופ ןֶעזָאלרֶעּביִא
 ןָעגיוא ערַעייַא ןיִא רַענרַעד ּוצ

 םֶהֵמ ּוריִתֹוּת רֶׁשֲא

 םֶכיֵניעְּב יִּבַׂשְל
 םֶכיֵדצִּב םֶנינְצְִ

 םֶכְתֶא ּורְרַצְ

 ץֶראָה לַע

 ָערֶעייֵא ןיִא ןלָעכַאטש ּוצ ןוא
 ,ןעטייז

 ךייַא ןַעלַעװ ייז ןּוא
 ןעגניירדעּב

 ,דנַאל םָעד ןיִא

 | םיבשי םתא רשא
 .טניואוו רהיִא ןעכלָעװ ןיא | 7 ד םֶָתַא רֶׁשֲא

 הב

 ,ןייז םָעוו -ונ היהו .ונ

 טכַארטַענ ּבָאה ךיִא יוו יִתיֵּמִּד רֶׁשֲאַּ

 ,ןָאהט ּוצ יז םהָל תֹוׂשֲעַל

 .ןָאהט ךייַא ךיִא לָעװ ;םכָל תֶׂשֶעֲא

 ,דל

 טרֶערָעג טָאה טָאג ןוא .א) | החי רָּבְדיו .א
 ן השמ ּוצ השמ לא |

 :סָעדנַעגלָאֿפ :רמאל

 רעדניק יד להֶאֿפַעּב .ב| 13 תֶא וצ .ב
 לָארשי לארשי

 :ןָעְָאז ייז טסלָאז ּוד ןּוא םֶהָלא רַמֲאְו

 םיִאָּב םֶּתַא יִּכ
 ןענכ ץראה לא
 ץֶרֶאָה תאז

 'ןצ +

 | ײרַא טמּוק רהיא ןעוו

 ,ןענפ דנַאל סָאד ןיִא

 ,דנַאל סָאד זיִא סָאד זיא



 כָל לּפִּת רֶׁשֲא
 ָלחַנְּב
 עג ץֶרֶא
 היִתלבנל
 םֶכָל הָיָה 2"

 ב תַאַפ
 ןצ רַּבְִּמִמ
 םודא ידי לע

 'םכל היַהְ

 בננ לובג

 הלמה םִי הֵצְקִמ

 :הָמדָק
 לּובְּגַה םֶכָל בַסָנו.ד

 - במ
 םיִּבַרְקַע הָלֲעַמְל
 הָ רַב

 ק ויהו הִיָהְו

 תֹאְֹוה

 לרב .שֶדְקְל בָגנִמ

 דא רַצֲח אָ
 :הנמצע רבע
 לובגה בסנו ה

 = ןֹומְצִעַמ
 סר הָלָחְ
 ויתאצות ויה

 הפה
 םִי לּובְנּו -ו

 םֶכָל הָיָה

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעלַאֿפוצ ךייא םָעוו סָאװ

 ,לייטּברע םלא

 ןענּכ דנַאל סָאד

 .ךָאנ ןעצנערג ענייז ךָאנ

 ְךייַא יב ןייז טָעוו ג

 :טייזןָעדוז יד

 ןיצ עטסיוו רעד ןוֿפ

 ,םֹודא ייב

 ךייַא ייּב ןייז טָעװ סֶע ןּוא

 טייז/ןעדוז ןופ ץינֲערג יד

 רֶעעמצלַאז ַעדנַע ןוֿפ

 .םייז:ןַעגרָאמ ןַענֶעג

 ךיז טָעוװ ץינַערג יד ןּוא .ד
 ךייַא ייּב ןַעדנֶעוו

 טייז?ןעדיז ןופ

 םיּברקע ַעהָעה רֶעַד ןיֿפ

 ןהֵעֹגרֲעּבירַא טָעװ יז ןּוא
 ,ןיצ יב

 גנעגסיֹוא ערהיֵא ןּוא
 ןייז ןֶעלֶעוו

 ,ענרב שרק ןוֿפ ןעדיז ףיוא

 ןהָענקַעווא םָעו יז ןוא
 רדַא רצח זיּב

 ןהָעגרֶעּבירַא עו יז ןּוא
 .ןמצע זיּב

 ךיז טעו ץינערג יד ןוא .ה
 ןעדנַעו

 ןומצע ןוֿפ

 (1םירצמ סּולֿפ םּוצ

 גנעגסיוא ערהיא ןּוא
 ייז ןעלעוו |

 ןייז צא .םי םֶעְר זיב

 ןופ ץינָערג יד ןוא 2

 : טייז;דנָעווָא
 ךייַא ייּב ןייז םָעוו

 יד ןּוא םי רֶעסיֹורג רעד לובגו לודגה סיה
 -- ץינָערג

 .שירָא;לא ירו (1
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 ךייַא ייּב ןייז טָעוו סָאד םֶכָל הָיְהְי הָנ

 ;םִי לּובג

 כָל הָיָה
 פע לו
 ןופ = לנה שח ןמ
 כָל ואחת
 :רַהַה רח

 רָהָה רהַמ .ח
 הפח אבל אַ
 ֶבֶּגַה תאֵצֹוּת ּויָהְו

 .טײשדנַעװָא ןוֿפ ץינערג יד

 ְךייַא ייּב ןייז םָעוו סָאד ןּוא .ז

 :טײז?דרָאנ ןוֿפ ץינערג יד

 םי ןעסיורג םָעד

 עיניל ַא ךייֵא טהעיצ

 .רה גרַאּב םּוצ

 רה גרַאּב םָעד ןוֿפ .ח

 תמח ּוצ ץיניל ַא ךייַא טהעיצ

 רעד ןּוֿפ גנעגסיֹוא יד ןּוא
 ןייז ןעלֶעוװו ץינערג

 .דדצ זיּב ,הָדדִצ

 םָעו ץינַערג יד ןּוא .ט לֵבְּגַ אציו .ט
 ,ןרפו זיּב ןהָעגקֲעװַא הנר

 = נָעגסיוא ץרהיא ןּוא ויתאצות ּויַהְו
 ןיז ןֶעלַעוו ו
 ; ןניע?רצח זיב ןניע רצח

 םֶכָל הֶיְהִי הָ
 :ןופצ לּובְג

 םֶכָל םֶתיִַאְתִהְו -י

 ךייַא ווב ןייז טָעוו סָאד

 .טײז?ררָאנ ןּוֿפ ץינערג יד

 ְךַײַא טלָאז רהיא ןּוא -י
 עיניל א ןעהעיצ =

 :ןעגרָאמ ןוֿפ ץינָערג רח וצ = = הָמדְק לבל
 ,טייז :ז

 ןניערצח ןוֿפ ניק רַצֲחמ
 .םפש זיב :המפש

 ל ןד :

 לֶבֶּנַה דַרָיו .אי

 הלְבִרָה םַפְׁשִמ

 טעו ץינָערג יד ןוא .אי
 ןהָעגּבָארַא

 ,הלבר זיב םפש ןוֿפ

 םָעד ןוֿפ טייז:ןעגרָאמ ןוֿפ ןיעל םדקמ
 ,לַאװק 5

 ךָאנ טעו ץינערג יד ןוא לבגה דר
 ןהָעגּבָארַא יז 6
 (!ןַערהירנָא ךיז םָעוו יז ןוא הָחַמּו

 ב יו מה '* תרנּכ םי (גַערּב ןָא תֶרֵּנַּכ םִי ףַתּכ לע

 .טייז?ןעגרָאמ ןוֿפ :המדק

 .רטמלוש (5 .ןַענגעגנָא ,ןטסיומשנָא (
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 לּובְּגַה דֵרָיְו .בי

 = הערה
 ויתאצות ויה

 חַלמַה םִי
 םֶכָל הֶיְהִּת תאז
 / ""  ץֶראַה

> + 

 :ביבס היִתְלְבְְ
 י.ש 3 + ן+צ

 השמ וציו .ני
 לארי ינּב תא

 מאָל

 ץראה תאז

 הָתאּולֲַנְתִּתרֶׁשֲא
 / לרוב

 הוהְי הָּוִ רֶשֲא
 תֶתַל

 תוטמה תעשתל

 :הַטַמַה יִצַָו
 וחְקִל יִּכ די

 יָנֲבּואְרָה ינב הֵּטַמ
 םֵתֹבֲא תיבל

 ידה יִנְב הָּטַמּו
 םָתֹבֲ תיִבל

 הֵׁשַנְמ הטמ יצחו
 ;םֵתָלֲחַנ ּוחְקִל

 תוטמה ינש .וט |

 הָטַמַה יִצְָ
 םָָלֲחַנ יי

 המ = ₪
 .ןעמּונעג (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 טַעוו ץינַערג יד ןּוא .בי
 ןהָעגּבָארַא

 ,ןדרי םּוצ

 ןעלַעװ גנֲעגסיֹוא ערהיא ןּוא |
 יז

 ;רַעעמצלַאז םָעד יי

 ךייַא רַאֿפ ןייז טעו סָעזיד

 דנַאל סָאד

 .םּורַא ןֶעצנֶערג ענייז טימ

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה השמ ןּוא .גי

 לָארשי רָעדניק יד

 :יוזא

 ,דנאל סָאד זיא סָעזיד

 ךייַא טלָאז רהיא סָאװ
 ןעלייט:וצ

 ,ָאָאל ַא ךרּוד

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג סָאװ

 ןַעּבַעג ּוצ

 ןעמַאטש ןָעיינ יד
 .םַאטש ןַעּבלַאה םָעד ןּוא

 ןַעּבָאה ייז םּורָאװ .די
 ,(+ ןעמּוקֲעּב

 ,ןהיז ס'ןבּואר ןופ םַאמש רעד

 ןוֿפ ךָאנ זיוה םָעד ךָאנ
 ,ןרֶעטלֶע ַערֶעייז

 ,ןהיז ם'דג ןּוֿפ םַאטש רעד ןּוא

 ןוֿפ ךָאנ זיֹוה םָעד ךָאנ
 ,ןרָעטלֶע ערֶעייז =

 םַאטש רָעּבלַאה רֶע
 --- ,השנמ ןופ

 ןעמּוקַעּב (ןיוש) ןַעּבָאה ייז
 .לייטּברַע רֶעייז
 ןעמַאמש

 ןּוא

4 

 ייווצ יד .וט

 םַאטש רָעּבלַאה רָעד ןּוא

 רֶעייז ןעמּוקֲעּב ןַעּבָאה
 לייטּברע |

 וחרי ןָעְגָעְג ןדרי טייז:רָעד ןוֿפ 1

 ,טייז:ןַעגרָאמ ןוֿפ

₪ , . : 

 .רל ,יעסמ ,רבדמב

 .יעיבר

 .(ןירכוחמ ןהשכ) ישש

 טרָערַעג טָאה טָאג ןּוא .ומ = הֹוהְי רּבדיו .זט
 ן'השמ ּוצ השמ לא |

 סעדנַעגלָאֿפ :רמאל

 ןַענַעז סָאד זי הֶּלִא .וי

 ,רענעמ יד ןוֿפ ןעמָענ יד םישנאה תומש

 כל ּלָחְנ רֶׁשֲא
 ֶרָאָה תֶא
 ןקכה רוע
 :ןונ ןֶּב עשוהיו
 דחא איִׂשַנְו .חי

 דָחֶא אׂשָנ =

 ךייַא רַאֿפ ןַעלָאז עכלַעוו
 ;דנַאל סָאד ןֶעּברֶע

 ,רעטסעירפ רעד ,רזעלא

 .ןּונ ןופ ןהּוז רעד עשוהי ןּוא

 טשריֿפ ןייֵא ּוצ ןוא .חי

 וב םַאמש ַא ןוֿפ המּממ
 ןעמהָענ רהיֵא טלָאז וחקת

 ,לנַאל סָאד ןֶעּברֶע ּוצ םּוא ץֶרֶאָה תא לחנל

 הלא ₪
 ִׁשָנֲאָה תמש
 הָדּוהְי הטמל

 :ָנפ ב ל

 ןֶענַעֶז סָאד ןּוא .ש

 ןֶעמֶענ יד

 הדּוהי םַאמש םָעד רא5

 :רענעמ יד ןוֿפ

 | , ;הנפי ןוֿפ זהוז רעד ,בלּכ

 םַאמש םָעד רַאֿפ ןּוא כ הֵּמַמְּו ב

 = ןהיז םןועמש ןופ ןועמש ינּב

 ןוֿפ ןהוז רַעַד ,לָאומש ןכ לֵאּומְׁש
 .ןרוהימע ;דוהימע

 ןמינב םַאטש םָעד רַאֿפ .אנ  ןמָינב הטמל .אכ

 ;ןולספ ןוֿפ ןהּוז רעד ,רדילא .:ןולסב ןּב דדיִלֲא

 ראפ ןוא ככ ןֶד ינב הָשַמְלְו .בכ

 אָ
 יניב יב
 ֶֹי נבל .ג

 םַאטש םָעד
 ןהיז ס'ןד ןוֿפ

 טשריֿפ ַא זיִא

 ;ילגי ןּוֿפ ןהוז רַעד ,יקּב

 :ןהיז ס'ףסוי רַאֿפ .גנ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןהיז ם'השנמ יב : הֶּשַנְמ יִנְב הֵּמַמְל ןופ םאטש םָעד רַאֿפ
 טשריֿפ ַא זיִא אישנ

 ;רפא ןּוֿפ ןהוז רעד ,לאיח :רפא ןּב לאינח

 םַאטש םָעד רַאֿפ ןּוא .דכ הטמלּו .דכ

 ןהיז ס'םירפא ןּוֿפ םיִרפֶא ינב

 טשריֿפ ַא זיא \ איש

 ;ןטפש ןופ ןהוז רעד ,לָאומק :ןטפש ןֵּב לֶאּומק

 םַאמש םָעד רַאֿפ ןּוא .הכ הטמלו .הכ

 ןהיז ם'ןלּובז ןוֿפ ןלובו ינב

 טשריֿפ א זיא | איש

 :ךנרפ ןופ ןהוז רעד ,ןפצילא :ףנרפ ןּב ןפ ציל

 םַאמש םָעד רַאֿפ ןּוא .ונ הטמלו .וכ

 ןהיז ס'רכששי ןופ רבששי ינב

 טשריֿפ ַא זיִא יֵׂשנ

 ;ןוע ןופ ןהיז רעד ,לָאיטלּפ | :ןזע ןֶּב לֵאיִטְלַּפ

 םַאטש םָעד רַאֿפ ןוא .זכ הטמלו .וכ

 | ןהיז ס'רשָא ןופ רֶׁשֲ ינב

 משריפ ַא זיִא איש

 :ימלש ןֵּב דוהיחא

 הטמלּו .חכ

 ילתפנ יִנְב

 ;ימלש ןוֿפ ןהּוז רָעד ,דּוהיחַא

 םַאמש םָעד רַאֿפ ןּוא .חכ

 ןהיז ם'ילתפנ ןוֿפ

 טשריֿפ ַא זיא אישנ

 ןֶּב לאהדּפ
 ;דוהימע .דּוהימע ןוֿפ ןהּוז רֶעד ,לַאהדפ + 9:
 ,סַע .ןָענָעו עזיד .טב הֶּלִא .טב

 ןֶעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג עכלַעװ הָוהְי הָוצ רשא

 ןַעּברֶע ןַעבַאמ ּוצ לחַנְל

 לֵארׂשִי יֵנְּב תֶא
 - נץ

 לָארשי רָעדניק יד

 .ןענּב דנַאל םיא

 םיְולל ונתנו

 א תל
 בשל םִָע
 < םיִרָעַל ׁשֶרְנְמּו

 םֶהיִתֹביִבְס

 :םיולל נתת

 םהל םיִרְעַה ּויָהְו .ג

 תָבָשְל
 םֶהיֵׁשְרְנִמּו

 ָּתְמִהבְל ויהי

 םֵׁשְבְרלו

 ;םֶתּיַח לכלו

 םיִרְעָה שר.
 םיולל ּונְחִת רֶׁשֲא
 הצו יִעָח רק
 הָמַא ףֶלֶא
 :ביבס

 םֶתֹּדַמּו .ה

 ריִעְל ץּוחמ

 הָמְדְק תֵאַּפ תֶא

 הֵּמֵאּב פלא |

 11 | .הל ,דל ,יעסמ ,רבדמב

 .חל .ישימח

 טרָערֲעג טָאה טָאנ ןוא .א| | 97 רבו א
 ןיהשמ ּוצ השמ לא

 בָאֹומ ןּופ עטסיוו רֶעד ןיא בָאֹומ תברעב

 וחרי ןֶענֶעג ןררי םייב וחי דרי לט

 :יֹוזַא :;רמאל

 רַעדניק יד להָעֿפַעּב .ב ינב תא וצ .ב

 ,לָארשי לֵארְׂשִי

 םיול יד ןֶעּבֶעג ןַעלָאז ייז סָאר
 רֶעייֵז ןוֿפ לייטּברע םַעד ןופ

 םּוטנֲענייֵא
 | ,ןעניואוו םּוצ מדָעטש

 רעצעלּפערײװ ןוא

 יז םּורַא

 .םיול יד ןָעּבָעג רהיא טלָאז

 ןָעלָעוו טדעטש יד ןוא .ג
 : רַאֿפ ןייז

 .ןעניואוו םּוצ

 רַעצַעלּפעדײװ ַערֶעייז ןּוא

 היפ רָעייז רַאֿפ ןייז ןֶעלֶעוו

 מר רֲעייז ראפ ןּוא

 ָץרָעייז עלא ףיֹוא ןוא
 .ןעשינֿפרעדַעּבסנעּבַעל

 רעצַעלּפעדײװ יד ןּוא .ד
 ,טדעמש יד ןוֿפ

 ןַעּבעג טָעוװ רהיֵא סָאװ
 ,םיול יד

 ?מרָאטש רעד ןּופ (ןייז ן עלָאז)
 ןעסיוא ךָאנ ראו

 ןעלייֵא .דנָעזיומ

 .םּורַא ןּוא םּורַא

 ןעמסָעמּבָא טלָאז רחיא ןּוא .ה

 טדָאטש ןרָעסיֹוא ןוֿפ

 טײז:ןעגרָאמ רעד ףיֹוא
 ,ןעלייֵא רנֲעזיֹומ ייווצ



 בָגְנ תַאַּפ תֶאְו

 המ םיפלַא

 םי תֶאּפ תאו

 הּמאַּב םיפלַא

 ןופצ תאּפ תאו

 הַּמַאַּב םִיפְלַא

 ךותב יה

 םֶהָלהָיְהִי הו
 :םיִרָעָ יִׁשְרמ
 םיִרָעָה תֶאְו -י

 .דימלתהו הרומה תרות

 טייז?ןָעריז רעד ףיוא ןּוא

 ,ןעלייֵא רנֲעזיֹומ ייווצ
 טייז:דנַעװָא רַעד ףיֹוא ןוא

 ,ןעלייַא דנעזיוט ייווצ

 טייז:ןָעדרָאנ רַעֹד ףיוא ןוא

 ,ןֶעלייֵא דנֲעיּוט ײװצ

 .ןעטימ ןיִא טרָאטש יד ןּוא

 ייז רַאֿפ ןייז טָעוװ םָעזיד

 יד ןוֿפ רֶעצַעלּפעריײװ יד
 .טרטמש

 ,טדָעמש יד ןוא רו

 ֶעּבעג טלָאז רהיא סָאװ םיולל ּונתִת רָשָא

 ִרָע שש תֶא
 טלקמַה

 ונתת רֶׁשֲא

 םיול יד
 ?םטכולֿפוצ םֹּכֲעַז יר ןֶענֶעז

 ,טדעמש

 ,ןֶעּבֲעגּבָא טָעוװ רהיֵא סָאװ

 ןיהַא לָאז רֶעדרֲעמ רעד זַא חַצרַה הַמָׁש םנ

 ונתת סה

 םיתש םיעברא
 ריע

 םיִרָעַה לָּב 1

 ,ןעֿפױלטנַא
 רהיִא טלָאז ייז רֶעסיֹוא ןּוא

 (ךָאנ) ןֶעּבעג

 .טרָעטש ;יצרַעֿפ ןּוא ייװצ|

 ,םרָעמש יד רָאנ .ז

 ןעבעג טלָאז רהיא סָאװ םִיוְלַל ונתת רֶׁשֲא

 הָצמְשּ עבר

 .ךֶהָתֶא
 ֵָׁשְרנִמ תֶאְ
 םיִרָעַהְו .ח

 ונחת רֶשֲא
 יֵנְּב תַזחַאמ

 לֵאְרׂשִי

 בֵרָה תֶאְמ
 ובר

 !ריע

 ,םיול יד

 גיצרַעֿפ ןּוא טכַא גש
 ,טרעמש

 יז

 .רַעצָעלּפערײװ ַערָעייז ןּוא

 ,טדעמש יד ןּוא .ח

 ןַעּבעג טלָאז רהיֵא סָאװ

 יד ןּוֿפ םּוטנָעגייִא םָעד ןופ
 ,לַארשי רָעדניק

 לעיֿפ טָאה סָאװ םָעד ןוֿפ זיא

 | ןעמהָענ רַערהֲעמ רהיֵא טלָאז

 הוהי רֶּבַדיַו .ט !

 .הל ,יעסמ ,רברמב

 טָאה סָאװ ,םָעד ןוֿפ ןוא
 ,גינֲעו

 :ןעמהָענ רֶעגינָעװ רהיַא טלָאז

 טַעְמַה תאמו
 טעמה
 ותְלֲחַנ יִפְּכ שיא
 לח רֶׁשֲ

 ירָעמ
 !םִיולַל

 ןייז טיול (םַאמש) רֶעדָעי
 ,לייטּברֶע

 ,ןַעּברֶע ןעלֶעוװ ייז סָאװ

 טרעטש ענייז ןופ ןֶעּבַעג לָאז

 - .םיול יד רַאֿפ

 .יש ש
 .(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבש

 טדערעג טָאה טָאג ןוא ₪
 ן'חשמ ּוצ שמ | לא |

 7 - *  :רךמאְל

 רבה .י

 :ױזַא |

 רער .ב

 ֵאָרְׂשִי יַנּב לֶא
 םֶהלֲא ָּתְרַמָאו
 םיִרבע םָתַאִּ
 דריה תֶא
 עב ה
 םכל םֶתיִרְקִהְו .אי
 םיִרָע

 טלקמ יִרָע
 םֶכָל הָנייֵהְּת

 חצר המש סו
 שוש

 שפנ הָבַ

 :הננשְּב
 םיִרָעַהםֶכְלּויַהְו בי

 טלְקמְל
 לאֹגמ
 חַצרַה תּומי אלו
 ורמע דַע

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 :ןַעגָאז ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 רֶעּבירַא טהָעג רהיא ןָעוו

 ןדרי םַעד

 ,ןענּכ רנַאל סָאד ןיא

 ךייא רהיֵא טלָאז .אי
 (:ןַעמיטשַעּב

 ,טרטמש

 טרטמש?סמבּולפּוצ

 ,ךייא רַאֿפ ןייז יז ןעלָאז

 ןַעֿפױלטנַא לָאז ןיהַא ןּוא
 ,רעררַעמ ַא

 ַא טגָאלשרַעד רעכלַעװ
 ןָאזרַעפ

 .ןהָעזרֲעֿפ א ךרּוד

 ןעלָאז טדָעמש יד ןּוא .בי
 ןייז ךייַא ראפ

 טרָאסמכולֿפוצ סלַא

 ,רָעכָערטּולּב םָעד ןוֿפ

 טינ לָאז רֶעדרַעמ רֶעד ןּוא
 ןַעּברַאמש

 ןהעמש טָעוװ רֶע רָאֿפַעּב

 .ןַעסַאּפּוצ ,ןעטיירגוצ (



 .הָרָעָה יִנְפִל
 טפְׁשִּמַל
 םִרָעַהְ .גי

 ונתת רָשא

 טְֶקִמ יִרע שש
 :םֶכל הָניהִ
 שלש תא .דו

 םירעה
 6 יה ₪

 ונתת

 - טלׁש הא
 ּונְּתִת
 כ ץֶרָאִּ
 :ָניְהְְלקְמיִרְע
 אשי נבל .ומ
 / ל
 םֶכֹותְּב בשותלו

 = הָניִּ
 הלאה םיִרָעָה טֵׁש
 | טְלְקִמְל

 הָמִׁש םּונל

 שפנ הָּכַמ 2
 והָנׁשִ
 לו יִלְבִּב םִאְו ו
 0/0 והכה

 תמיו

 אּוה חצר

 ;חַצרַה תַמּוי תֹומ

 דִי ןֶכָאְּב םִאָו ײ

 ןעלָאז

 .דימלתהו הרומה תרות

 עדניימעג רָעד ראפ

 .טבירָעג םּוצ

 ,טדעטש יד ןוא .ג

 | ,ןַעּבֲעג טלָאז רהיא סָאװ

 |  .טדָעמש:סטכּולפוצ סֹּכֲעְ

 .ךייַא "אפ ןייז יז

 טדעמש יד ןּוֿפ יירד .די

 ןַעּבֶעג רהיֵא טלָאו

 ןדרי טייז רעד ןוֿפ
 טרעטש יד ןוֿפ יירד ןּוא

 ןַעּבעג רחיא טלָאז
 ,ןענּכ דנַאל םיִא

 ןעלָאז טדעטש:סטבּולֿפוצ
 . ןייז יז \

 לָארשי רָעדניק יד רַאֿפ .וט
 ןערמַערֿפ םָעד רַאֿפ
 רַעניואװנייַא םעד רַאֿפ

 ייז ןעשיווצ

 טרעטש סבו יד

 ,טרָאסטכּולֿפּוצ םלַא

 ןעֿפױלטנַא לָאז ןיהַא םּוא

 / טגָאלשרַעד סָאװ ,רֶערֶעי
 ןָאזרַעּפ ַא

 ַא ךרּוד .ןהָעֹורֲעֿפ

 /'נַא טימ ּביֹוא ןּוא זמ
 ךַאז רֶענרַעזייַא

 ,ןַעגָאלשעג םהיא הע טָאה

 ,ןֶעּברָאטשָעג זיִא רֶע ןּוא
 ,רעדרַעמ א רֶע זיא

 רעד ןֶערֶעװ לָאז טיֹוטֲעג
 .רעדרַעמ

 | א טימ ביוא

  ,ןיימש: נאה

 ןּוא זי

 ,יעסמ ,רבדמב

 ּהַּב תּומָי רֶׁשֲא

 והכה

 תמיו

 אוה חצר

 :חַצְרַה תַמּוי תומ

 די ץִע ִלְבִב וא .חי
 וב תומי רֶׁשֲא !

 והָּכִה

 תמיו

 אוה חצר

 :חצרה תַמּוי תומ

 םֶּדַה לֵאֹג .טי

 תימָי אּוה

 חצרה תֶא

 וב ועְנַפּב

 יונתימי אוה

 ָאנְׂשִּב םָאְו .כ
 ופה
 ילָע ְךֶׁשִה וא
 הד
 :תמזו

 הביאב וא .אכ

 < לס
 ודיב

 תמיו |

 הֵּכַּמַה תַמּוי תומ

 אּוה חצר

 םדה לֵאג

 19 .הל

 םעְרכרּוד ןַעק ןעמ סָאװ

 , ןַעּברַאמש
 ,ןַענָאלשַעג םהיא רֶע טָאה

 .,ןָעּברָאטשָעג זיא רֶע ןּוא

 ,רעדרַעמ א רֶע זיא

 רעד ןֶערֶעװ לָאז טיֹומֲעג
 .רעדרַעמ

 ַא טימ ּביֹוא ,רָעדָא .חי
 ,ךאזדנאה רענרעצלָאה

 םערכרּוד ןָאק ןַעמ סָאװ
 ,ןַעּברַאמש

 ,ןענָאלשעג םהֹיִא רֶע טָאה

 ,ןַעּברָאטשַעג זיא רֶע ןּוא

 ,רעדרַעמ א רֶע זיא

 רער ןָערָעוו לָאז טיֹומַעג
 ,רעדרַעמ

 ,רָעבערטּולּב רעד .טי

 ןעמיֹומ לָאז רֶע

 ,רעררַעמ םָעד

 ןַעֿפערט םֶהיֵא טעו רֶע ןָעוו

 .ןַעמיֹוט םהיֵא רֶע לָאז

 סַאה סיֹוא ּביֹוא ןּוא כ

 םיומש א םהיא רֶע טעו
 ,ןָאהט

 םהיא ףיוא טָאה רֶע רַעדָא
 ןַעֿפרָאװַעג

 ,טכיזּבַא טימ

 ; ןעּברָאטשַעג זיא רֶע ןּוא
 טֿפַאשדנײֿפ םיוא רֶעדֶא .אכ
 ןעגָאלשַעג םהיִא רֶע טָאה

 ,דנאה ןייז טימ

 ,ןעּברָאטשַעג זיא רֶע ןוא

 רעד ןעְרָעוו טיֹומֲעג לָאז
 ,טגָאלש סָאװ

 ;רֶעַערֶעמ ַא זיִא רע

 רֶעכֲערטּולּב רֶעד
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 ַחְצרָה תֶא תיִמָ

 :וב ֹועְנַפַּב

 עתפב םִאְו .בכ

 הביא אלּב

 פדה
 יָלָע ְךֶלְׁשִה וא
 יִלְ ָּב
 ;הָיְדִצ אֹלּב

 ןְבא לַכְב ֹוא .גנ

 ּהַּב תומי רֶׁשֲא

 תואר אלב

 ויל לפיו

 תמיו
47 

 ול ביא אל אּוהְו

 :ותער שקבמ אלו

 הָדָעַה ומפש| .רכ

 הֵּכַּמַה ןיֵּב
 םּדַה לא ןיִבּ
 םיִטַּפְׁשִּמַה לַע

 ;הָּלִאָה

 .דימלתהו הרומה תרות

 רַעדרֲעמ םָעד ןָעטיוט לָאז

 .ןַעֿפַערט םהיא םָעוו רֶע ןֶעוו

 , ןהעזרעֿפנּוא רֶעּבֶא ביוא .בכ

 ,טפאשדנייפ ןהָא

 סיֹומש א םהיא רַע טָאה
 ,ןָאהטעג

 םהיִא ףיוא טָאה רֶע רַעדַא
 ןעֿפרָאװעג

 / ךאז א םָאװטַע

 .טכיזּבַא ןהָא

 סָאוומָע רּונ טימ רֶעדֶא .גכ
 ,ןייטש א

 םָעדכרּוד ןעק ןעמ סָאװ !
 ,ןעּברַאטש

 | ,גידנֲעהֲעז טינ

 ןעֿפרָאװַעגֿפיֹורַא טָאה רֶע ןוא
 םהיֵא ףיֹוא

 ,ןַעּברָאטשַעג ויִא רַע ןּוא

 טינ םהיֵא זיִא רֶע ןוא
 דנײֿפ ןייק

 טינ םֶהיֵא טשניוו רֶע ןּוא
 ,םעטכַעלש ןייק

 ןעטכיר עדניימעג יד לָאז .דכ

 רעגָאלש םָעד ןעשיװצ

 רַעכָערטולּב םָעד ןַעשיווצ ןּוא

 .ןעמכע עיד םיול

 לָאז ערניימַעג יד ןּוא הנ הדעה וליִצְהִ .הב

 הצרה תֶא
 ןעטַער

 0 רעדרְעמ םַעד

 .הל ,יעסמ ,רבדמב

 ותא חשמ רשא

 :שרקה ןַמָשְּ
 אצי םִאְו .וכ

 לּובְּג תא

 ומלקמ ריע

 אצי

 חצרה

 טּבלַאזעג טָאה ןַעמ ןעכלַעו

 = לא ןעגילייה םָעֹד טימ

 רַעדרַעמ רעד ביוא רַעּבָא ,וכ
 ןהָעגסיֹורַא טַעוו

 ץינַערג רעד ןוֿפ

 ,טרָאמש:סטבּולֿפוצ ןייז ןוֿפ

 ,ןעפיולטנא טעו רֶע ןיהואוו :המש םּונָי רשא

 לאג !תא אֵצֵמּו .זכ
 םֶּדַה

 לּובְנִל ץוחמ

 וטלקמ רע
 םֶדֵה לַאג חַצר
 הגה תֶא |

 ;םָּד ול ןיא

 יִּכ .חכ

 וטלקמ ריעְב

 בש
 .תומ דע
 לדה ןהכה

 תֹומ יִרחֲאו

 לדָּגַה ןהכה
 ַחְצֹרֲה בושי

 ותְֶָא ץֶרֶא לֶא

 טעוו רֶעכערטּולּב רעד ןּוא .ּוכ
 ןעניֿפעג םהיא

 ץינערג רעד רָעסיוא

 טדָאטש:סטכולֿפּוצ ןייז ןופ

 טָעוו רֶעכֲערטּולּב רעד ןּוא
 ןעדרָאמרֶע

 / ,רעדרַעמ םָעד

 .דלּוׁששטּולּב ןייק טינ רֶע טָאה

 םּורָאװ  .חכ

 טדָאטש:סטכּולֿפּוצ ןייז ןיִא
 ןַעּבײלּברַעֿפ רֶע זּומ

 ןֶעּברַאמש םָעד ויּב

 ,רָעטסעירּפרֶעּבָא םָעד ןוֿפ

 ןעּברַאמש םָעד ךָאנ ןוא

 רעטסעירּפרַעּבָא םָעד ןּוֿפ

 ךיז רֶעדרעמ רָעד ןָאק
  ןערהעקקירּוצ

 ןייז ןופ דנַאל סָאד ןיא
 .םוטנַענייַא

 ,דנַאה סרֶעכערטולּב עד ןופ  םֶּדַה לֶאּג דימ

 םהיִא לָאז ַעדניימעג יר ןּוא הָדֲעַה ותאּובישהו
 ןערהעקקירוצ

 ,טדָאמש:סמכּולפוצ ןייז ןיִא ןטלקמ ריִע לא

 הָמַש םַנ רֶׁשֲא

 ּהַב בֵׁשִיו
 תומ דע

 לֹדָּגַה ןֵהֹּכַה

 ,ןַעֿפָאלטנַא זיִא רֶע ןיהּואוו;

 ןַעּביילּברַעֿפ טרָאד לָאז רֶע ןּוא

 ןעּברַאמש םעד זיב

 ,רעטסעירּפרַעּבָא םִעד ןוֿפ

 ךיַא רַאֿפ ןייז לָאז סָאד ןּוא .םב םֶכָל הֶּלִא ויה .םכ

 טפשמ תקל

 .םֶכיִתרדְל

 :םֶכיִתִבשמ לכּב

 ׁשֶָנהַָּמ לָּכ .ל
 םיִדָע יִפ

 ץעועג:סמבטר סלַא

 רֲעמכָעלשָעג ערָעייַא רַאֿפ

 - .ןגנוניואוו ַערֶעייַא עלא ןיִא

 טנָאלשרעד סֶע רעו ,רֶערֶעי .ל
 ,ןָאזרֲעּפ א

 ןֶעגָאזסיֹוא סָאד ףיוא זיא
 (+עגייצ ןוֿפ

 - .ייווצ ןוֿפ רֶעגיִנַעו טינ (1



 חְצֹרַה תֶא חַצְרִי
 דָחֶא דַע

 שב הנני אל
 :תומל

 וחקת אֹלְו .אל

 ר
 חצר שפל
 עֶׁשָר אוה רֶׁשֲ

 תוכל
 :תַמּוי תומ יִּ

 וחקת אֹלְו .בל

 רפכ
0 

 וָלְקִמ ריִע לא
 בּוׁשָל
 ץראב תבל

 ןד 7

 ;ןהכה תומ דע

 ופינחת אלו .גל

 10 תא
 װי

 ףינחי אּוח םֵּדַהיִּכ
 ןץראה תא

 ראל
 רַפְכִי אל
 םּדל

 ּהָּב ךפש רֶׁשֲא
 ,םָער ןופ טּולּב םָעד טימ רּונ :ןכפש םדּב םא יִּכ

 .ףייקסיוא'נָא (5 .םֶאווטָע ןָעְגֶאז ,ןעמרָאװטנַא ₪
 .ןָעְדנָעש (*

 .דימלתהו הרומה תרות

 סעד ןעטיוט ןָעמ לָאז
 ,רַעדרַעמ

 ענייצ ןייא רעְבֶא

 ןעְגָעג 1 ןעגייצ טינ לָאז
 ןָאזרֲעּפ א

 -.ןַעּברַאמש ּוצ ףיוא

 טינ טלָאז רהיא ןּוא ,אֹל
 ןעמהָענ

 ="  (ברלעגזעל ןייק

 ַא ןוֿפ ןָאזרֲעּפ יד רַאֿפ
 ,רעדרַעמ

 טגידלושרע )5 זיא רַעְבְלְעוו
 ,ןַעּברַאטש ּוצ

 .ןַערָעוו טיֹומֲענ זומ רֶע רּונ

 טינ טלָאז רחיא ןּוא ,בל

 141 .ול ,הל ,יעסמ ,רברמב

 אֵּמַטְת אלו .דל

 ץראה תא

 וה םיבשי םֶתַא רשא

 .ןכש יִנֲא רֶׁשֲא
 ּהכֹותְּב == |
 " חי
 ןכש

 .לָארשי רָעדניִק יד ןעשיוצ :לֵאְרׂשִי נב ָךֹותְּב

 .ול

 טינ טסלָאז ּוד ןּוא .דל
 ןעגיניירגוארעֿפ

 ,דנַאל סָאד

 טניואוו רהיא ןַעכלֶעװ ןיא

 ,עהּור ךיא ןֶעכלֶעו ןיא

 טאג ךיִא ןֶעד

 עהור

4 
. 

= 

 עמהָענ
 - דלֲעג;זעל ןייק

 ןעֿפָאלטנַא זיא סָאװ םָעֹד ןוֿפ

 ; ,טרָאטש:סטכּולֿפּוצ ןייז ןיִא

 ?קירּוצ ךיז לָאז רֶע סָאד
 ןערהעק

 דנַאל םעְר ןיִא .ןעניואוו ּוצ

 ןופ ןעּברַאמש םעַר רָאֿפֲעּב
 .רָעטסעירפ

 טיִנ טלָאז רהיֵא ןּוא ,גל
 | (* ןעדלּושרַעֿפ

 | ' ,דנַאל סָאד

 ,טייז רהיִא ןעכלָעװ ןיא
 טָעדלּושרָעֿפ טּולּב סָאד ןַעד

 דנַאל סָאד

 דנַאל םָעד ןּוא

 ןַערַעװ ןַעּבעגרעֿפ טינ עוו

 ,טּולּב סָאד רַאֿפ

 ןעסָאגרַעֿפ ןיראד זיא סָאװ
 ,ןֶערָאװַעג

 .סֶע טסעיגרַעֿפ סָאװ

 ּובְרְקִיַו .א
 תֹובֲאָה ישאר

 תַחּפׁשִמִל

 דע נב

 ריִכָמ ב

 השנמ ןֵּב
 תֹהָּפְׁשַּמִמ |

 ףסוי יִנְּב

 ּרְּבַיַו
 הָׁשֹמ יִנְפִל
 םיִאׂשּנַהיִנְלו
 תובא ישאר

 ;לֵאְָׂשִי יִנְבְ
 ורמאיו .ב

 נא תֶא
 הוה הּוצ

 .תֶתָל

 ץֶרֶאָה תֶא
 יי +

 הָלֲחַנ
 ,ררֲעה ןיימ 6

 ןעגנַאגעגוצ ןַענַעז .א
 יד ןּופ רָעטּפיֹוה יד

 רעטכַעלשעג
 עילימַאֿפ רעד ןופ

 ,רעלג ןּופ ןהיז יד ןוֿפ

 ,ריכמ ןוֿפ ןהוז רֶעד

 ,השנמ ןוֿפ ןהוז רעד

 עילימַאֿפ רעד ןוֿפ

 ,ןהיז ס'ףסוו ןופ

 טרֶערעג ןָעּבָאה יז ןּוא
 השמ רָאֿפ

 ,ןעטשריֿפ יד רָאֿפ ןּוא
 = .לָארשי רָעדניק יד ןופ רעמבעלשעג | יד ןוֿפ רֶעטּפיֹוה יד

 :טנָאזעג ןַעּבָאה יז ןּוא .ב
 (1ןררעה םֶעַד

 ןעלהָאֿפֲעּב טָאג טָאה
 ןַעּבעג וצ

 רנַאל סָאד

 לייטּברַע םלַא
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 לייטּברע םּוצ < תלחנ לע | < זָאָאל א ךרּוד לרוגּב |

 ,םַאמש םָעד ןוֿפ = הֵּטַּמַה |  ,לָארשי רָעדניק יד ּוצ לֵאְרְׂשִי יֵנְבִל

 ,ןייז ןֶעלַעוו ייז ןָעכלֶעװ ּוצ םֶהָל הָנייֵהְּת רֶׁשֲא | ןָעלהָאֿפִעב זיִא רעה םָעד ןּו הֶוִצ ינדָאו
 ווג לןא ;} *י * ערָאװעג

 לייטּברָע םָעד ןוֿפ רַעּבֶא תלחנמו : טָאג ןופ הָוהיֵב

 לעטלע | ו ו / רעוא ןופ םַאטש םָעד וֿפ  וניתבא הטמ | = ןַעּבעג ּוצ ּבָא < תתל

 ,ערעוו ןעמּונַעגּבָארַא טָעוו ער .  לייטּברע םַעד תלחנ תא

 .לייטּברֶע רֶעייז דחפלצ רֶערּורּב רעוא ןוֿפ + וניחא דָחְפָלִצ

 ןֶעלהָאֿפעּב טָאה השמ ןּוא .ה השמ וציו . | .רֲעטכַעט ענייז | ;ויִתְנְבְל

 לָארשי רעדניק יד לֵאָרְׂשִי ינְּב תֶא | עו ןֶעלַעװ ייז זַא ןּוא ג = ויהו -ג
 להָעֿפַעּב סָעמָאג ףיֹוא הוה : לע םענייֵא .ּוצ דָחֶאְל

 2 | = :סעדנַעגלָאֿפ רמאל | ןהיז יד ןוֿפ | ינּבמ
 גיטביר ןּכ יד ןופ ןַעמַאמש יד ןוֿפ לארשי ינב יטבש
 . " | לָארשי רָעדניק טא חת חבד
 ןופ םַאטש רעד טד | = לס" יֵנְב הפס | - ,רָעּביײװ רַאֿפ םיִׂשָנְל

 .ןהיז ס'ףסֹוי : | | /
 ןהד טפו | ,םיִרבּד = |  ןערָעװ (!ןעמּונעגּבָארַא טָעוו הָעְרְגִנְו

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד ו רֵבָּדַה הִז 4 |
 לייטּברָע רֶעייֵז ןָתְלַ

 ןעלהֶאּפְעב טָאה טָאג סָאװ הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא - 4
 רוה לייטּברֶע םעַד ןוֿפ תלחנמ
 ,רעטכעמ ס'רחפלצ רַאֿפ דָחפָלִצ תונבל | -
 | ןרֶעמלֶע ערעזנּוא ןופ וניתבא
 :גידנעגָאז יֹוזַא רטאל | = 7
 --0 | 7 | 6טנֶעלְעגּוצ טָעװ סֶע ןּוא ףסֹונו
 ,יזטלָעֿפֶעגרַעכלָעװ ,םעדוצ םֶהיֵניֲעְּב בוטל | ןֶערֶעװ ה
 ט יב לכח לייטּברע םּוצ תלחנ לע
 ןייז יז ןֶעלָאז הניה | | : / | -4ח = =

 ,רעּבייװ רַאֿפ םישל ,םַאטש םָעד ןופ הַּטַּפַה

 רונ רעש לא | יז" ןַעלֶעוװ ייז עכלַעװ ּוצ םֶהָל הָנייהּת רֶׁשֲא : ְי 8 . 1%

 עילימַאֿפ רעד ןיִא תחפשמל ָאָאל םָעֹד וֿפ וא | + לָרמ
 םַאמש סרָעטָאֿפ רֶעייז ןוֿפ םהיבא המ לייטּברָע רָענּוא ןוֿפ ונתלחנ

 2 ןיז ייז ןעלָאז = הָניֵהִּת | ער סֶע טָעװ === | ער |
 :רַעּבייוו ראפ | ;םיִׂשָנְ טָעװ סֶע ןַעװ ךיוא ןּוא .ד לֵביַח היהי םאְו .ד

 לבֹוי .סָאד ןייז
 ןהָענרעּביא טינלָאז םָע ןּוא גו הָלֲחַנ בֹּסִת אֹלְו ז |  ,לָארשי רעדניק יד ייב לאש נב

 ייטָּבְרָע'ִנַא | |
 לָארשי רעדניק יד ייב לֵאְרְׂשִי נבל - ןערַעװ טנעלעגוצ טעו = הפסנו

 - םַאטש ןוֿפ | הטממ | לייטּברע רֶעייז | ןתלחנ
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 ;םאמש צ 1 מ לֶא .טרהעמרָעֿפ (5 .טרָעדנימַעג (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 רֶעדֶעי ןַעד שיא יִּב
 לייטּברָע םָעד ןָא תַלֲחַנּב

 םַאמש םָעד ןופ הממ

 ןרֶעמלֶע ַענייז ןוֿפ ויתבא

 (1 ןַעדנּוּבַעגנָא ןייז ןעלָאז וכבד

 .לָארשי רָעדניק יד :לארשי ינב

 ,רעטכָאמ רֶעדֲעי ןּוא .ח תב לכו :

 טּברֶע עבלעו תֶׁשֹרי

 לייטּברַע נַא הָלֲחַנ

 ןעמַאמש יד ןיא תוטממ

 ,לַארשי רָעדניק יד ןופ לארשי ינב

 םָענייֵא ּוצ זיא .דַחֶאְל

 עילימַאֿפ רַעְר ןוֿפ ַחַּפְשִּמִמ

 םַאמש סרָעטָאֿפ רהיא ןוֿפ היִבָא הטמ

 ןייז יז לָאז היהת

 ,בייוו א רַאֿפ הָשֶאל

 לֵארשִי רעדניק יד םוא | נב וש" עמ
 ֶעּברֶע ןעלָאז לֵאָרְִׂ |
 רַעדטי שיא

 לייטּברע םָעד תלחנ

 .ןרָעמלָע ענייז ןיֿפ ;ויִתֹבֲא

 טינ לָאז ליײטּברֶע נַא ןּוא .ט הָלֲחַנ בֹּסִת אלו מ
 ןהָעגרעּביא :

 רַעדנַא'נַא ּוצ םַאטש ןייֵא ןוֿפ הֵּטַמְל הֵּמַּמִמ
 ,םאמש רחַא |

 רֶעדעי רּונ שיא יִּב

 לייטּברַע ןייז ןָא ותלחנב
 ןַעדנּוּבַעגנָא ןייז ןַעלָאז וקּבְי

 רעדניק יד ןוֿפ ןעמַאטש יד :;לֵאָרְׂשִי יִנְּב תוטמ
 .לָארשי

 1 .טֿפַעהַעּב (?

 ,יעסמ ,רבדמב

 הוהי הוצ רֶשֲאַּכ י

 השמ תֶא

 תֹונּבּוׂשָע ןֵּכ
 : ;דָחפָלִצ

 הָנייהְּתַו -
 הָצְרִת =

 לנו

 הע הכל
 דְחפָלְצ תונּב

 ןירד יב
 :םיִׁשָנָל
 תָֹפׁשִּמִמ.בי |

 הָשַנמ יִנְּב

 ףֵֹי ב
 םישנל ּויָה

 ןתלחנ יהתו
 שש טו

 הֵּטַמ לע

 :ןֶיִבָא תַחַּפְׁשִמ
 תוצמה הֶּלִא .ג

 .יִטִּּׁמַהְו
 הוהְי הּוצ רֶׁשֲא
 השמ די
 לארשי ינּב לא

 בָאֹומ תֹבִרֲעַּב

 .,גֹוחְרי ןֵּדִרִי לע

 :הרטפה

 .ַענעבַע (

 .ק ז ח

 .חכ--ד ,ב והימרי

 145 .ול

 ןַעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג יוו .י
 ,ן'השמ

 ס'רחפלצ ןַעּבָאה יֹוזַא
 .ןָאהמַעג רַעטכָעמ

 .ריטפמ

 ןערָאװעג ןַענֶעז םִע ןוא .אי

 הצרת ,הלחמ

 הלגח ןּוא

 ,הענ ןּוא הּכלמ ןּוא

 ,רֲעמכֲעמ ם'רחפלצ

 ַערֶעייז ןוֿפ
 םרָעמעֿפ

 ןהיז יד ּוצ

 .רֶעּבייו ראפ

 ןעילימַאֿפ יד ןיִא ,בי

 ,השנמ ןוֿפ ןהיז יד ןוֿפ

 ףסוי ןוֿפ ןהּוז רעד

 רַאֿפ ןָערָאװַעג ייז ןָענָעז
 ,רַעּבײװ

 זיא לייטּברֶע רֶעייז ןּוא
 ןעּבעילּבעג

 םַאמש םָעד יי

 ..עילימַאֿפ םרֲעטָאֿפ רָעייז ןופ

 ןֶעמָאּבַעג יד ןַענעז עזיד .גי

 ,ןעמכער יד ןּוא

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה טָאג סָאװ

 ן'השמ ךרּוד

 לָארשי רָעדניק יד

 בָאֹומ ןופ (=עטסיװ רעד ןיא

 .ֹוחרי ןעגַעג ןדרי םייב

 .ג--א ,ג
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 ,ןילבור .מ מ

 טלתהו הרומה תרות

 שמוח
 ,םעלו דומל יתבל

 | | ְ לקהל םירוטה תטשב הכורע  ,הטושפו הלק ןושלב תרבדמה הפשב המוגרתו הרותה
 ,רוצקו יונש לכ ילב ,םיראבמה יבומ פ'ע תראבמו םילודנלו םינטקל הדומל תא

 .םירבד רפס

 שמוח
 ןעדעי ראפ ןּוא ,ןעלוש ןוא םירדח ןיא ןעטכיררעטנוא םוצ שידוי ףיוא טצעזרעּביא
 ,םעטסיס;ןעיניל סאד ךרוד טרעטכיילרעפ ,ןענרעלרע שמוח םעד ליוו סאוו ,םענלעצנייא

 / ע"ר ת





 שי ןי*

 .םיִרָבְד רֶפֵס
 ידידי 0404--------7

 ,א
 ,רַעמרֶעװ יד ןֶענֶעז עיד .* םיִרֵבְּדַה הֶלֶא .א

 השמ רֵבְּד רֵׁשֲא

 לארי לָּ לא

 ןדריה רבעּב

 טדערעג טָאה השמ עְכלְעו

 לָארשי ץנַאג ּוצ

 ,ןררי טייז רעד ףיוא

 ,עטסיוו רעד ןיא רברמב

 = (יעּכע רָע ןיא הָבַָעּ
 ,(?ףוס ןֶענֶעג ףּוס לומ
 ,ןעשיווצ ןוא ןרָאּפ ןעשיווצ לפת ןיבּו ןראפ ןיֵּב

 | תורצח ןּוא ןבל ןוא תֹרְצֲַו ןבֶלְו

 .בהזיד ןּוא ;בֵהָז ידו

 - (גנַאנ) געמ ףלֶע .ב םֹוי רשע דחא ב

 ברח ןוֿפ זיא 0 ברחמ

 ריעש גרַאּב םעד ךרוד = ריעש רה ָךֶרּד

 וערב שדק דע
 ערב יה

 הנש |

 טָאנָאמ ןַעמֿפלַע םיִא ׁשֶרֹחרָשָעיִתְשַעַּב

 שחל דָחֶאְּ
 השמ רֵּבְּד

 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא
 ה רֶׁשֲא לכ

 ותא הָוהְי

 ;םֶהָלֲא

 .ענרבלשרק ויּב

 טַאנָאמ ןוֿפ ןָעטשרע ןיא

 טרֶערָעג השמ טָאה

 לָארשי רָעדניק יד ּוצ

 .טָאה טָאג יוו ,ןָעצנַאג ןיא
 ןֶעלהָאֿפֲעּב םהיִא

 .ייז ןעגעו

 רעד ןיִא טרָאטש ַא = .בָאֹומ עטסיװ יר ('
 | ..בָאֹומ .ץטסיוו

 -הָאי (עטסגיצרעּפ םיִא ןוא -ג

 ֿפָעגנָא טאג ₪

 ותכה ירחא .ד

 ףֶלֶמ ןחיִס תא
 יראה

 - בשוי רשא
 ןָבַשָחִּב

 ,ןשב ןיֿפ גינעק םֶעַר ,גֹוע אב ְךֶלֶמ גוע תֶאְו
  ןְׁשַּבַה

 = ןיִא טניֹואוו רעב בֵׁשֹוי רֶׁשֲא
 ,תורתשע | תרתשעב

 - = לער
 דריה רֶבֵעְב ה
 בָאמ ןְרְָב
 השמ ליִאֹוה

 טָאה רֶע יװ םָעדכָאנ .ד
 ןַעגָאלשעג

 ,ירמא ןוֿפ גינעק םָעד ,ןחיס

 ,ןובשח ןיִא טניֹואוו רֶעכלֶעוו

 .(* יערדא ןיִא

 . ,ןררי םיישרער ףיוא .ה

 ,בָאֹומ רנַאל ןיא

 (= ןעסָאלשַעּב השמ ךיז טָאה

 ןֶערעלקרעד (ּוצ) רֶאְּב
 .,ערהעל עיד תאֹּזַה הרותה תא
 :גידנָעְגָאז יֹוזַא ;רמאל

 וניִהֹלֶא הָוהְי .ו

 ניֲִא רָּבד
 ,טָאג רעזנוא ,טָאג ו

 זנוא וצ טדָערעג טָאה

 ברח ןיא בֶרחְּב
 ;ילא |  רֹמאְל

 תֶבֶׁש םֶכָל בר
 הז רָב
 םֶכָל ּועֹמֹו ּונֵּפ 1

 ירמָאה רַח ּואבּו

 ןעניֹואוו ּוצ ךייַא גּונֲעג

 .(=גרַאּב ןַעזיד ייב

 טזייר ןּוא ךייַא טָעדנַעוו ד

 ןוֿפ גרַאּב םּוצ טמוק ןּוא
 ירמא םָעד

 .ןעגָאלשעג םהיא רֶע טָאה יערדא ןיא 1
 .יניס (= .ןַעגנַאֿפ

: 
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 גכׁש לָּכ לֶאְ
 = הָבָרֲָּ

₪ 
 הָלפְׁשַבּ
 בנו

 םֵיַה ףוחבו

 ינענכה ץֶרא

 - ןּנבְלהְ
 לדגה רֶהּנַה דע
 :תֶרפ רֶהנ

 האר .ח

 םֶכיֵנפִל יִִּתַנ

 ראה תֶא
 ואּב

 ֶרָאָה תֶא ושר
 הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 | םכיֵתֹבֲאַל

 םֶהְרַבֲאְל

 בקֲעַילּ חציל
 םֶתָל תַתל
 :סֶיִרְחַא סר
 םֶכָלֲא רַמֹאְו .מ

 אוְהַה תַעַּ
 רמאל

 ידְבל לבּוא אל

 ;םֶכְתֶא תֶאֵׂש |

 םֶכיֵהלֶא הָוהְי .י

 םֶכְתֶא ֵּבְרִ

 יה כה

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןֶערַאּבכַאנ ענייז עלַא ּוצ ןּוא

 ,ָננֲעֹּבִע רֶער ןיא

 גרַאּב ןיֿפיֹוא

 גנּורערעינ רֶעד ןיִא ןּוא

 טייז?ןעדיז ףיוא ןוא

 ןוֿפ גָעְרּב םָעד ףיוא ןּוא
 ,רַעעמ םָעד

 סעד ןוֿפ דנַאל סָאד ןיא
 ,ינענּכ

 ןונבל םּוצ ןּוא

 ,ךייט ןַעסיֹורג םָעד זיב

 .תרפ ךייט רעד

 ,הָעז .ח

 דא רָאֿפ ןֶעּבַעגעגּבָא ּבָאה ְךיִא

 ,דנַאל סָאד

 ןײרַא טמּוק

 ,דנַאל סָאר טּברֶע ןּוא

 ןֶערָאװשעג טָאה טָאג סָאװ

 ,ןרעמלֶע ַערֲעייַא ּוצ

 ,םהרבַא ּוצ

 ,בקעי ּוצ ןוא קחצי ּוצ

 ייז ןַעּבֲענּוצּבָא (םִע)

 .ייז ךָאנ רעדניק ַערֶעייז ןּוא

 ךייַא ּוצ ּבָאה ךיִא ןּוא .ט
 טגָאזעג

 | םייצ רֶענֲעי ןיא

 :יוזָא

 ןײלַא טינ ןָאק ךיא

 .ךייא ןעגָארט

 טָאג רֶעייֵא טָאג .י

 ,טרהֲעמרַעֿפ ךייַא טָאה

 טנייה רהיא םייז םָא ןּוא

 םיִמָכָח םיִׂשָנֲא

 .א ,םירבד

 לָעמיה ןוֿפ ןרעמש יד יװ = םימשח יִבְבּכְּ

 .לעיפ : ברֵל

 .ינש

 ןוֿפ טָאג רֶעד ,טָאג .א יִהלֲא הָוהְי .אי
 ,ןרעטלע ָערֶעייֵא ֹםָכיִתוֲא

 ןֶערהֲעמרָעֿפ ךייא לָאז םֶכיֵלֲע : פסי
 טייז רהיא לעיפיוו םֶכַּכ

 םיִמָעְפ לא ף
 םֶכְתֶא ְךֶרָביִו

 ג

 ,לָאמ רנֲעזיֹוט

 .,ןעשנַעּב ךייא לָאז רֶע ןּוא

 טדֲערעג טָאה רֶע יװ ;םֶכָל רֵּבְּד רֶׁשֲאַּכ
 .ךייַא ןעגעוו יד 0 . + 4

 ןילַא .ךוא ןָאק יװ ג  אָׂשֶא הָכיֵא .בי
 ןעגָארמ יִּדַבְל

 (!גנּוגיהּורנּואֲעּב רָעייַא םכחרט

 טסַאל רֶעייֵא ןּוא םכאשמו

 .יירעגעירק רֶעייֵא ןוא ;םכביר]

 ךייַא (?טמיטשֶעּב .גי םֶכָל ובה ני

 עגידנעטשרַעֿפ ןּוא עגולק
 רֶענעמ םינכנו

 (ל עטסּואוועב ןּוא ּ םיעדיו

 ,ןָעמַאטש ערָעייַ ןיא םֶכיֵטְבְׂשִל
 (= ןעלעטש ייז לָעוװ ךיא ןּוא םמישאו

 .רָעטפיוה סלַא ךייא רַאֿפ 1םכישארּב

 רימ טָאה רהיִא ןּוא ,די יתא ונעתו .רי
 טרָעֿפטנעַעג ₪ 7חחה

 : םנָאְזעג טָאה רהיא ןּוא ורמאתו

 רֵבָּדַה בוט

 ָּתְרַּבִד רֶׁשֲא

 ,ךאז יד םּוג זיִא םַע

 טמיטשעּב טסָאה ּוד סָאװ

 .ןָאהמ ּוצ :תֹוׁׂשֲעַל

 ןֶעמּונֲעג ּבָאה ְךיִא ןּוא .וט חקאְו .ומ

 ערָעייִא ןוֿפ רֶעטּפיֹוה יד ישאר תֶא

 ,ןעמַאמש םכיטבש

 .ןעכַאמ (+ .עטמהירעּב (* .םיג (? .טסַאל ,הימ (1



 םימכח םישנא

7 
 םתוא ןֵּתְֶו

 םֶכֵלֲע םיִׁשאָר
 םיִפָלֲא יִרָׂש

 רַענעמ עגולק

 ,עטסּואוועּב ןּוא

 טמיטשעּב ייז ּבָאה ךיא ןּוא

 :ךייַא רַעֹּביִא רעמפיוה רַאֿפ

 דנֲעזיֹומ רַעּביִא ַעְמשרֶעּבָא

 רַעּביַא עטשרֶעּבָא ןּוא תואמ ירשו
 טרעדנּוה ה" חזו
 גיצֿפוֿפ רֶעּביַא עטשרֶעּבָא ןּוא םישמח ירשו

 ןהָעצ רֶעּביִא עטשרֶעּבָא ןוא תרשע יִרָׂשִי

 ערֶעייֵא ראפ רֶעהעזֿפיֹוא ןּוא םירמשו
 .ןעמַאמש ;םֶפיִטְבְׁשִל

 ןעלהָאֿפֲעּב ּבָאה ךיא ןוא .ומ הִֶּצאְו .ומ

 רעטכיר ַערֶעייֵא םכיטפש תא

 םייצ רֶענעי ןיִא אוהה תֶעַּב

 ;ֹוזַא רֵמאֵל
 ערָעייֵא ךיילג סיֹוא טרָעה

 ,רָעדירּב
 ןעמכיר טלָאז רהיא ןּוא

 טייקגיטכערעג טימ
 ןייז ןוא ןַאמ א ןעשיווצ

 רעדּורב

 םֶכיחֲא יב עְמָש
 ֶדצםֶּתטַׁש
 וחָ ןיִבוׂשיִאןֵּ
 .ןעדמערֿפ ןייז ןעשיווצ ןּוא ;ורנ ןיבו

 ןענֶעקרֶע טינ טלָאז רחיא וי םיִנפ וריכת אל .זי
 / ,טכירעג םיִא טפשמב (:ןעטכיזעג 00/0 ,

 כ | ןעסיּורגםעדיוו םעניילק םָעד לֹדָּגַּכ ןֹמּקּכ
 ;ןַערֶעהסיֹוא רהיא טלָאז ןועמשת

 ,ןעשנַעמ ַא ראפ בי ןעטכריֿפ טינ טלָאז רהיא שיִאיִנפמּורוגתאל
 טכירעג סָאד ןעד  שּפְׂשּמַח ִּכ
 ;טָאג רַאֿפ זיִא אוה םיִהֹלאָל

 ,ךַאז יד ןּוא רֵבָּדִהְו

 ןייז ךייא טָעוװ עלו
 ,רעוושּוצ

 ,רימ רָאֿפ ןעגניירּב רהיא טלָאז

 םָּכִמ הֶׂשֶקִי רֶׁשֲא
 יַלֲא ןּוביִרְקַּת
 .ןערעהסיוא יז לוו ךיא ןּוא : ויתעמשו

 .ןעשנעמ ןעשיװצ ןַעכַאמ רעישרָעמנוא ןייק (1

 |99 .א ,םירבר .דימלתהו הרומה תרות

 ךייַא ּבָאה ךיא ןוא .חי םכתא הוצאו .חי

 לה פע טייצ רֶענָעְי ןיא אוהה תֶעַּב

 םיִרֵבְּדַה לַּכ תֶא
 :ןושעת רֶׁשֲא

 בֶרַֹמ עַּמִנו שי
 ּףלנו

 רַּבְרִּמַה לַּכ תֶא

 אָרונהְ לוד

 אוהה

 םֶתיִאְר רֶׁשֲא
 ירמֲאָה רה הר

 הוי הֶּוצ רֶׁשֲאַּנ

 - וניהלא

 ,ןַעכַאז לא

 .ןָאהמ טלָאז רהיא סָאװ

 טזיירעג ןָעּבָאה רימ ןּוא .טי
 ברח ןוֿפ

 ןעגנַאגעגכרור ןֶענֲעז רימ ןּוא

 ןוא .עפיורג ,עצנַאג נע
 ,עטסיוו ַעכילקערש

 ,ןהָעזֲעג טָאה רהיא עֵכלֶעוו

 גרַאּב ןופ גָעוװ םָעד ףיוא

 טָאה ,טָאג רעזנוא ,םָאג יוו
 - ,ןעלהָאֿפעּב זנּוא

 ןעמוקעג ןענעז רימ ןּוא

 .ענרב;שרק זיב יעגרּב שדק דע

 םֶכָלֲא רַמֹאְו .כ

 םֶתאַּב

 יִרֵמֲאַה רה דַע

 וניהלא הוהי רשא
660 | . 

 ךייַא ּוצ ּבָאה ךיִא ןוא כ
 :טגָאועג

 ןעמּוקֲעג טייז רהיֵא

 ,ירמא גרַאּב םָעד זיּב

 ,טָאג רַעזנּוא ,טָאג ןעבלֶעו
 ,ּבָא זנוא טינ ּונל ₪

 ,הָעז .אכ האר .

 ןַעּבַעגֶעגּבָא : :

 9 דע 7 ,דנַאל סָאד ץראה "תא

 רָע שר
 הָוהי רֵּבִּד רֶׁשֲאַּנ

 ל ךיִתֹבֲא יהלֲא
 אָריִת לא
 :תֶחַת לֵאְו

 ןופ טָאג רֶעד ,,טָאג יוו
 וצ טָאה ,ןרֶעמלַע ַענייד

 ,טרֲערעג רוד
 ןעמכריֿפ טינ טסלָאז ּוד

 טסגנַא ןייק טסלָאז ּוד ןּוא
 .ןַעּבָאה
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 .ישילש
 עלא רֶעֹּבָא טייז רהיִא ,בנ ילֵא ןּובְרְקִּתַו .בכ

 רימ ּוצ ןַעגנַאגעגּוצ םכלּ
 :טגָאזעג טָאה רהיא ןוא ורמאתו

 ןעשנֶעמ ןעקיש רימָאל = םיִשָנִא הָחְלְׁשִנ
 ,זנוא ראפ וניִנָפְל

 נו
 ֶרָאָה תֶא
 רֵבָּד ּונְתא ּובשיו

 ףרדה הא

 זנוא רַאֿפ ןעלָאז יז ןוא
 ןהָעזסיֹוא |

 | דנַאל סָאד

 ?קירּוצ זנוא ןַעלָאז יז ןּוא
 טכירכַאנ ַא ןעגניירּב

 ,גֶעװ םָעד ןֶעגַעו

 ןֶעלָאז רימ ןָעכלַעוװ ףיוא
 ,ןהָענֿפיֹוא

 ,טדָעטש יד ןַענַעוו ןּוא
>. 7 

 רע תא
 ןעמיק על רימ ץכלעוו ּוצ :ןהילַא אובנ רשא

 ןֶעלֶעֿפעג רימ זיא ךאז יד גב ) = "325 ביי .גכ
 , ןַערָאװַעג רבדה

 יי לופה = אה ןעמֹונֶעג ּבָאה ךיא ןוא  םַּכִמ חקאו
 ,ןעשנעמ ףלעויצ םישנא רשע םינש

 וצ ,םבשל דחא שיִא .םַאטש ַא ןוֿפ ןאמ ןייֵא וצ :םבשל דחא שיא

 ךיז ןֶעּבָאה יז ןוא  ,דב ונפיו .דכ
 טָעדנַעוועג 0/0

 ןעגנַאנעגֿפױא ןֶענֶע יז וא | הרהה ּולעיו
 ,גרַאּב םּוצ ה

 יאק
 לבטא לחג דע
 !ּהָתֹא ּולְּגַריו

 75  םָדיִב ּוחקיו .הכ

 ץֶרֶאָה ירפמ

 וניל ּודירויו

 רָבָּד ונתא ּובישיו

 ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא

 לּבשא לָאהמ םָעד זיּב

 ?םיֹוא סע ןַעּבָאה ייז ןּוא
 .ןהָעֹזֲעג

 ןעמונעב ןעכָאה יוז ןּוא
 דנַאה רֶעייז |

 דנַאל םָעד ןופ מכורה יד ןופ

 טכַארּבעגּבָארַא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,זנוא ּוצ

 ?קירּוצ זנוא ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,טכירבַאנ א טכַארּבעג

 .:טגָאזעג ןעּבָאה יוז ןּוא ורמאיו
 ץראה הֵבֹוט

 'ןד

 ,רנַאל סָאד זיִא טּוג

 .א ,םירבד

 ,טָאג רעזנּוא ,טָאג סָאװ ו והלא הָוהְי רֶׁשֲא |
46 0 

 27 .זנוא טיג :ונל ןתנ

 טינ טָאה רהיא ןּוא .וכ םתיבא אלו .וכ
 טלָאוועג 0 וי ב

 ,ןהָעגפיוא תלֲעַל
 *רעדיוו טָאה רהיא ןוא ורמתו

 טגיטסנַעּפש 2 לם
 ,טָאג ןוֿפ להָעֿפַעּב םער עמ הוהי יִּפ תֶא

 .טָאג עא :םֶכיֵתלֶא

 טערּומַעג טָאה רהיא ןוא .וּכ ּנְנרִּתַ וכ
 ןטמלעצ ַערֶעייֵא ןיא בכלא ב

 :טגָאזֲעג טָאה רהיִא ןוא ורמאתו

 זנוא טסַאה טָאג לייוו ונתא הָוהְיתַאְנְׁשַּב

 טרהיֿפעגסיֹורַא זנּוא רע טָאה נֲאיִצֹוה

 17 | מה םירצמ ץראמ

 ונתא תַתָל

 יִרמֲאָה דִיְב

 ,םירצמ רנַאל ןופ

 ןעּבענּוצּבָא זנוא םּוא

 ירמא םָעד ןוֿפ דנַאה יד ןיא

 .ןעגיליטרעֿפ ּוצ זנוא :ונדימשהל

 ןיהּואוו .חכ הנא .חכ

 ?ןהָענֿפיֹוא רימ ןַעלָאז םילע ּונְחנא

 רעדירּב ערְעזנּוא ניחא

 טכַאמָעג (' ףַאלש ןעּבָאה ונבבל תא וסטה
 ,ץרַאה רעזנּוא

 :גידנעגָאז רמאל

 רֶעכֶעה ןּוא רֶעסָערג ,קלָאֿפַא ונממ םֶרָו לֹודָג םַע
 ,זנּוא רַאֿפ 0:

 עטסֶעֿפ ןּוא עסיורג טרעמש תלדּג םיִרָע
 00 | תרוצבו

 ,לעמיה םּוצ זיב םימשב
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 קנע ןוֿפ רעדניק יד ךיוא ןוא = םיקנע ינּב םנו

 .ןהָעזֲעג ןָעטרֶאר רימ ןַעּבָאה :םש וניאר

 :טגָאזַעג ךייא ךיִא ּבָאה .טכ םכְלא רמ בֹאְו מכ

 ךיז ןעקערש טינ טלָאז רהיא ןוצרעת אל

 ןעטכריֿפ םינ טלָאז רהיַא ןוא :םהמ ןוארית אלו
 .ייז ראפ

 .ןֶעקָארשעגנייַא זנּוא ,ןָעצלָאמשוצ ,טנַאצרַעֿפ (1
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 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג .ל םכיֵהלא הָוהְי .ל

 םכיִגַּפְל ףלהה
 כל םֶתָלִי אוה
 ֶׂשָע רֶׁשֲא לכְּכ

 ,ךייַא רָאֿפ טהעג רֶעכלַעװ

 ,ןעטיירטש ךייַא רַאֿפ טָעו רֶע

 טָאה רֶע יוו יֹוזַא ןָעצנַאנ ןיא

 .טרָא ןַעזיד ויּב !הֶּזַה םֹוקֵּמַה דַע

 הֶּזַה רבדבו .בל

 םנימַאמ םֶכְניִא

 ;םֶכיֵהֹלֶא הָוהיּב

 ךַאז רֶעזיד ןיא ןּוא .בל

 טינ רהיא (!טּביולג

 ,טָאנ רֶעייֵא ,טָאג ןיא

 יי ראפ פה י םֶכיְפִלָלַֹה ל
 עו יא ָךֶרֶּדַּב
 מרָא נַא ךייַא ַאֿפ ןהָעזוצסיֹוא םֹוקֵמ םֶכָל רּותְל
 ;ןַעהּור ןעזָאל ּוצ ךייא םֶכְתֹנַחל

 הָליֵל ׁשֶאַּב
 ֶרֶּדַּב םֶכְתֹאִרַל

 ,טכַאנ ייב רַעיײֿפ םָעד טימ

 ךייא ןְעֹזייווֲעּב ּוצ םּוא
 ,געוו םָעד :

 ,ןהעג ג טלָאז רהיא ןֶעכלֶעװ ףיוא הב ןכלת רשא

 ייּב ןַעקלָאװ רעד טימ ןּוא :םמוי ןנעבו
 .גָאמ ₪ ו ו ואב

 טינ ךייַא טיורטרָעּפ רהיֵא (:

 ןָאהטַעג
 ' ךייַא םימ םכתא

 םירצמ ןיִא םירצמב
 ךר:תיב

 ,ןעניוא יד ןיא ךויא רָאֿפ :םכיניעל

 ,עטסיוו רֶעד ןיא ןוא .אל רֵּבְדִּמַבּ .אל

 ,ןהַָעָעג טסָאה ּוד ּואוו תיאר רֶׁשֲא

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג סָאד הָוהְי ָךאָׂשְנ רֶׁשֲא
 ,ןעגָארטַעג ךיד היהלא

 טגָארמ שנֲעמ א יװ ׁשיִא אשי רֶׁשֲאַּכ

 ,ןהוז ןייז ונּב תא

 ,גָעװ ןָעצנַאג םָעד ףיוא ףרדה לֵב

 ?ברוד טייז רחיא סָאװ םתכלה רשא
 ,ןַעננַאגֲעג צגר4 צה
 | ןעמוקעג םייז רהיא ןענַאװ זיּב םכאב דע

 1 .א ,םירבד

 טרָעהרָעד טָאה טָאג ןוא .רל = הוהי עָמשיו .דל

 םֶכיֵרְּד לוק תֶא
 ףצקיו
 ;רמאל עבו

 ןהעז טעו סֶע ּביֹוא הל שיא הָארי םִא .הל

 0 הָלֶאָה םיִׁשָנֲא
 הוה עֶרָה רודה
 הבוטה ץראה תא

 ִּתְעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 :םֶכיֵתֹבֲאַל תת
 יִתְלּו .ול

 הָּנִפי ןֵּב בֵלּב
 הַנֲארְי אה

 דייר ָערֶעייֵא ןופ םימש יד

 טנרָאצַעג טָאה רֶע ןּוא

 :יֹוזַא ןַערָאװשֶעג טָאה רָע ןּוא

 ,ןעשנֲעמ עיר ןוֿפ

 ,טכעלשעג ןֶעזעּב ןֶעזיר ןופ

 ,דנַאל עטּוג סָאד

 ןֶערָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ

 .ןרֶעמלֶע עְרֶעייֵא ןֶעּבעג ּוצ

 רֶעסיֹוא .ול

 -- ,הנוֿפי ןוֿפ ןהּוז רעד ,בלּכ

 ,ןהָעְז סִע טָעװ רֶע
 ןעּבעג ךיִא לע םהיא ןוא ץֶראה תֶא ןתא ולו

 ,דנַאל סָאד ד ל
 טָאה רֶע ןעבלַעװ ףיוא ּהָּב ףרד רֶׁשֲא

 ,ןעטָארטַעג רצ רצ
 ,ןהיז ַענייז ּוצ ןּוא נבל

 טליפרָע טָאה רֶע לייוו אלמ רשא ןעי <
 .(1שנואוו םָעטָאג ;הָוהְי ירחא |

 רימ ףיֹוא ךיוא .זל יּב םג .ול

 טנרָאצעג טָאג טָאה הָוהְי ףֵּנַאְתִה
 ,ךייַא .ּבעילּוצ .םֶכָלֵלְנּב
 : גידנעגָאז - רטאל

 ּוד ךיוא הֵּתַא םג

 :םש אֹבָת אל

 ןונ ןֵּב עשוהי .חל

 נפל דמעה
 הָּמַׁש אֹבָי אֹוה

 ןעמוקנירַא םינ טסָעװ
 .ןעמרָאד

 ,ןונ ןופ ןהוז רֶעֹד ,עשוהי ,חל

 ,ריד רָאֿפ טהעמש רעכלֶעוו
 ,ןעמּוק ןיהַא םָעוו רֶע

 ,קרַאטש םהיא קזח ותא

 ןעכַאמ סֶע טָעװ רֶע ןעד = הָּנְלִחִנ אוה יִּכ
 ןֶעּברֶע .לָארשי :לֶאְרשי תֶא

 .טָאג ךָאנ (1
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 .יעיבר

 ,רעדניק ערֶעייֵא ןוא .טל םכפטו .טל

 טָאה רהיֵא ַעכלַעװ ןֶענַעוו םתרמא רשא
 ,טגָאזעג טי  +ד
 ,ביוה ּוצ ןייז ןֶעלֶעוװ יז זַא היהי זֵבָל

 ,ןהיז ָערֶעייֵא ןּוא םֶכיֵנְבּ

 טנייה (:טינ ןעסייװ ַעכלַעװ םויה ועדי אל רשא

 רֶעדֶא טּוג זיִא סע סָאװ ערו בוט
 ,טבעלש 0 7

 ?נײרַא ןֲעמרָאד ןֶעלַעװ יז המש ּואבי המה
 ,ןעמּוק ו צג ןצ צו

 סַע ךיִא לָעװ יז ּוצ ןּוא הננתא םהלו
 ,ןֵעּבַענּבָא דןש } ש ש יש }

 .ןַעּברֶע סָע ןֶעלֲעװ ייז ןוא :ָתּושריי םֶהְו

 םֶכָל ּונְּפ םָּתַאְו .מ

 הֶרֵּבְרִּכַה ּועְסּו
 ;ףּוס םִי ָךֶֶּד

 ךייַא טעדנָעוװ ,רהיא רֶעֹּבֶא .מ

 ,עטסיװ יד ןיִא טזייר ןּוא

 :5ליש םּוצ גָעװ םָעד ףיוא
 .רָעעמ

 טָאה רהיא ןּוא .אמ ונעתו .אמ
 טר;ֿפטנֲעַעג -0

 טגָאועג טָאה רהיִא ןוא | ילא ורמאתו
 :רימ ּוצ --%

 רָאֿפ טגירניזענ ןָעְבָאה רימ + הָוהיַל ּונאֵמֲח
 ,טָאג

 ןהָעגפיוא ןֶעלֶעװ רימ

 של

 רעזנוא ,טָאנ יוו ןעצנאג ןיא | ג רֶׁשֲא לב
 ,ןעלהָאֿפעּב זנוא טָאה ,טָאג וניהלא הוה

 ,ןָעטיירמש ןֶעלַעוװ רימ ןּוא

 טרּוגֲעגנָא ךיז טָאה רהיא ןּוא ורחתו

 רֶערָעי שיא

 ,ןעֿפַאװ;םנעירק ענייז !תמחלמ יִלָּכ תא
 ןָעוועג םייז רהיא ןּוא 0 וניהתו

 (?טיירעּב ו +7

 :הָרָתַה תלַעְל
 הָוהְי רמאיו .במ

 יִלֶא
 :ייז גָאז

 .גרַאּב ץֿפיֹוא ןהָעגּוצֿפֹורַא

 רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא .במ
 :טגָאזַעג

 םֶהָל רמא

 טָאה רהיא (? .טסואווֲעג טינ ןָעּבָאה (

 .ןֶעסירֶעג ךייַא

 .א  ,םירבד

 ןהָעגֿפיֹוא טינ טלָאז רהיא ולעת אל

 = םינ טלָאז רהיִא ןוא ומחְלת אלו
 ,ןעמיירמש

 יָא יי טעג ןעשיווצ ָאטינ ןיב ךיא עד םכְּבְרִּב יְִניאיּכ
 טנָאלּפָעג טינ טלָאז רהיא ןוא ופננת אלו | י

 ןערעוו :+ :

 : םכיביא יִנפִל
 םכילא רֵּבַדֲאְו .גמ

 םתעמש אלו

 .דנייפ ערָעייַא רָאֿפ

 ךייא ּוצ ּבָאה ךיא ןּוא .גמ

 ,טרֶערֶעג

 ,טרָעהעג טינ טָאה רהיֵא רונ

 ;רָעדיװ טָאה רהיִא ןּוא ורמתו
 טגיטסנָעּפשעג :77
 ,להָעֿפַעּב סָעָאג הָוהְי יפ תא
 ןֶעווֲעג םייז רהיֵא ןּוא ודותו
 גיליווהמּומ פה
 ןעגנַאנַעגֿפֹרַא טייזרהיא ןוא | :הרהה ּולעתו

 .גרַאּב ןֿפיֹוא ר =
 רעד ןֶעגנַאגָעגסיֹורַא זיִא .דמ ירמאה אי .דמ

 ,ירמא
 ףיוא טניואוו רעל

 ,גרַאּב םָעְנָעי
 ,ךייא ןַענעקטנַא

 ךייא ןֶעּבָאה ייז ןוא
 ,טנָאיעגכָאנ

 ,ןעּוהט ןענהיב יד יו

 אּוהֲה רהב בשיח

 םֶכְתאְרְקְל

 םֶכְתֶא ופדרי

 הָנישעת רֶׁשֲַּ

 םיִרבְדַ

 - טי "ל םֶכְִא ות

 :הָמְרִח דַע
 רֶעדיװ טָאה רהיַא ןוא .המ וכבתו ובשתו .המ

 טנייוועג

 הוה ינפל
 הָוהְי עמש אלו

 = םֶנְלְ
 !םֶכילֲא ןיזאה אלו

 ׁשדקב ובשתו .ומ
 : םיִּבַ םיִמִי

 םיִמיַּכ

 םֶּתְׁשְירֲֶׁא
 .רעהירֿפ ןעמרָאד (* .גָעמ לעיפ (? .ןַעמּונרֲעֿפ (1

 ןֶעגָאלשוצ ךייַא ןעּבָאה ייז ןוא
 ריעש ןיִא

 .המרח זיּב

 ,טָאג רַאֿפ

 טרָעהַעג טינ טָאה טָאג רַעּבָא

 םיטש רֶעייַא

 טינ ךייא טָאה רֶע ןּוא
 .(?טרעהָעגּוצ

 ביר טייז רהיִא ןּוא .ומ
 שדק |

 7 !* סי מייצ עגנַאל ַא

 ,םייצ יר יװ

 .(?ןַעּבילּברֲעֿפ טייז רהיא סָאװ



 .דימלתהו הרומה תרות

 יב

 ךיז ןָעּבָאה רימ ןּוא .א
 טעדנַעוועג

 הרבדמה עס טזיירעג ןָעּבָאה רימ ןּוא
 עטסיוו יד ןיא 0 ּ

 ףוס םי רד :פליש םּוצ גַעוו םָעד ףיוא
 ,רעעב | 0-8
 7 רימ ּוצ טָאה טָאג יװ | הוהי רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 , טרֶערֶעג ילא '

 "- רַח תֶא בס

 ריעש
 םיבר םיִָ

 פנו .א

 ןעגנַאגעגמּורַא ןֶענעז רימ ןּוא
 ריעש גרַאּב םָעד

 .טויצ עגנַאל א

 .ישימח

 רימ ּוצ טָאה טָאנ ןּוא .ב ילא הוהְי רמאיו .ב

 גאו = :רמאל

 בס םֶכָל בר ג

 הָוח רֶהָה תֶא
 :הָנֹפצ םֶכָל ו
 וצ םָעָה תֶאְו .ד

 רמאל

 םירבע םּתַא

 םֶכיחֲא לּובגּב

 שי

 ;םעדנַעגלָאֿפ

 ןהָעגּוצמורַא ךייא גּונֲעג .ג

  ,גרַאּב ןעזיד

 ןענעג ךייא טעדנַעוו
 .טיישןעדרָאנ

 ,להָעֿפָעֿב קלָאֿפ סער ןוא .ד

 :גידנַענָאז יֹוזַא

 ךרּוד טהָעג רהיא

 ערֶעייַא ןופ ץינערג יד רֶעּביִא
 ,רערירּב

 | ,ןהיז ס'ושע

 ןעניואו עכלֶעוו םיבשיה
 ריִעְׂשּב

 ,ריעש ןיא

 ְךייַא רַאֿפ ןָעלָעוו יז ןּוא
 ,ןעטכריפ

 ְךייַא טלָאז רהיֵא רֶעּבֶא
 .ןעמיה רהָעֹז

 םינ יז טלָאז רהיֵא .ה

 םָּכִמ ּואְרִייְו

 :דאמ םֶּתְרַמְׁשִנְ
 םֶב ּורָּגְתִּת לַא .ה

 טינ ךייא לָעוװ ךיא םורָאװ  םכָל ןתא אל יִּכ , ןֶעצייר |
 םָצְרַאַמ ןֶעַּבֶעג |

 נר ףַּכ ֵרדִמ דע
 ושל ֶׁשְְיִּ

 דנַאל רָעייז ןופ

 ַא ןופ טירט ַא טינ ךָאנ
 ,ןַעלַאּבסוֿפ

 ושע רַאֿפ לייטּברֶע םלַא ןַער

 9 .ב ,םירבד

 סעד ןַעּבעגעּבָא ךיִא בָאה | | רה תֶא זאב
 .ריעש גרַאּב : ריעש

 ןייפש -ו לֶכֹא .ו

 יז ייַּב ןעפיוק רהיֵא טלָאז םתאָמ ורּכשת

 דלֲעג רַאֿפ סב

 ,ןַעסֶע טעו רחיא ןּוא םֶּתְלַכֲאַ

 םימ םָגו
 אַ ור

 רַעסַאװ ךיוא

 יז ייכ ןֶעֿפיֹוק רהיֵא טלָאז

 דלֲעג רַאֿפ ףסּב

 .ןעקנירט טָעװ רהיא ןּוא :םתיתשו

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןַער -ז ךיִקלא הָוהְי ִּ :

 טשנעּבעג ךיד טָאה כרב

 הדי חַשָעַמ לבב

 ךֶּתְכִל עַדָי
 לדָּגַה רָּבְִּמַה תֶא

 הוה |
 הָנָש םיִעְּבְרַא הָ
 56 95 ךָּפִע הלא הָוהְי

5 5 

 | ןופ םייּברַא רֶערֶעי ןיא

 ,רנאה ןייד

 ןייד (!טסּואווֲעג טָאה רע

 ןהָעג

 ; עטסיוו עסיֹורג עזיד ךרוד

 רהָאי .גיצרָעּפ ןיוש

 ,ריד טימ , טָאג ןייד ,טָאג זיא

 טלעֿפעגסיֹוא טינ טָאה ריד
 .ךַאז ןייק

 ?קָעװַא ןֶענֶעז רימ ןּוא .ח
 ןעגנַאנעג \
 ,רערירּב ערעזנוא ןוֿפ

 !רָבָּד ָּתְרַסָח אל
 רבענו .ח

 וניִחַא תאמ

 וש יִנב
 ריִעָשַּב םיִבָשיִה
 ָברעָה ד
 רֶבְָיִצָעַמו תליִאַמ

 ,ןהיז ס'ושע

 ,ריעש ןיִא ןֶעניואוו עכלעוו

 רעד ןּופ גָעוװ םעד ןופ
 ,ענֲעֹּבֶע = \
 .רבג:ןויצע ןופ ןּוא תליֵא ןופ

 ךיז ןַעּבָאה רימ ןּוא ןפנו
 טָערנֲעוועג | =
 ?רֶעּבירַא ןענעז רימ ןוא רבענו
 ןעגנַאגעג | ₪
 עטסיװ רעד ןופ גָעוו ןפיֹוא ; באומ רבדמ ָךְרּד
 .בָאֹומ ור לא

 .טגרָאזרַעֿפ (?
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 רימ ּוצ טָאה טָאנ ןּוא .ט ילא הוה רמאיו .מ
 ;טנַאזעג

 ןענידיילעּב טינ טסלָאז ּוד בֵאֹומ תֶא רַצָּת לא
 בָאֹומ :

 ַעּביֹוהנָא טינ טסלָאז ּוד ןוא) םָּב רָּגְתִּת לֵאְו
 ,טיירטש ןייק ייז טימ המחלמ

 טינ ריד לָעוװ ךיִא םּורָאװ דל ןתא אל יכ
 ןַעּבֶעג \ יה

 דנַאל ןייז ןוֿפ וצראמ

 ,לייטּברָע ןייק השרי

 ןהיז ם'טול ןעד טול ינבל יִּכ

 רע ןֶעּבֶענֶעגּבָא ךיא בָאה רע תא יתַתַנ

 .לייטּברַע סלַא :השרי

 | םיִנַפל םיִמָאָה <
 הב ּובֵׁשֵי

 ברו לדג םִע

 :םיִָנַעּכ סרו

 1 עמרָאד ןַעּבָאה םימָא יד 0
 טניֹואוועג רָעהירֿפ

 - טעיֿפ ןּוא םיורג קלָאֿפ ַא

 .םיקנע יד יװ ךיוה ןוא

 םיִאפר םלַא .אי םיִאַּפְר .אי

 טנעכערֶגריֹואריז יז ןעבָאה = םֶה םַא ּובְׁשַָי
 ,םיקנע יד יװ םיִקָנַעַּ
 םיבָאֹומ יד ןּוא םיִבֲאַֹּהְ

 .םימָא ןֶעֿפּורֲעג ייז ןֶעּבָאה :םימא םהל וארקי

 ריעש ןיִא ןוא =  רעֵׂשְבּו .בי
 טניואוועג רַעהירֿפ ןַעבָאה םינפל םירהחובשי
 ,םירֹוח יד 2

 ןָעְּבָאה ןהיז ס'ושע רֶעּבֶא
 ןעּבירטרַעֿפ ייז ושרי ושע בב
 ,ךיז ראפ שה לדה טגיליטרָעֿפ יז ןַעּבָאה ייז ןוא םהינפמ םודימשיו

 טניואווענ ןַעּבָאה ייז ןּוא םתחת ובשיו
 ,ייז טָאטשנַא

 : הֵׂשֵע רֶׁשֲאַּ
 ןָאהמַעג טָאה לָארשי יוו יא לא | . ר וי יו *י

 ןייז ןוֿפ דנַאל םָעד טימ ֹותָׁשְרִי אל
 ,לייטּברֲע

 הוהי ןתנ רשא
 :ןָעּבָעְגָעג ייז טָאה טָאג סָאװ ד ר =

 | ;םֶהָל

 .8 ,םירבד דימלתהו הרומה תרות

 ומק הָּתַע -גי

 = םֵכָלּורְבֲעְ
 ר מנ תֶא
 רבענו

 :דָרָז לַחנ תא
 םיִמָיְַ די
 ונכלה רֶשֲא

 ףיֹוא טהעטש טציִא .גי

 רַעּבירַא ְךייַא טהָעג ןּוא

 ,דרז ךיימ םָעד

 ?רֲעּבירַא ןֶעֹנֲעז רימ ןוא
 ןעגנַאגעג

 2 % ,ףרז ךייט םָעד

 ,טייצ יד ןּוא .די

 ןעננַאגעג ןָענָעז רימ סָאװ

 ענרּבישרק ןוֿפ ענרב שדקמ

 ןֶענֶעז רימ ןַענַאװ זיב | ונרבע רשא דע
 ןַעגנַאנַעגרֶעּבירַא זה + +=

 םָאה) ,דרז ךיט םָעד דֶרֶז לַחַנ תֶא
 (טרֶעיֹודֲעג = *
 ) הנמשו םישלש
 ,רהָאי גיסיירד ןּוא טכַא 2

 \הנש
 ךיז טָאה סֶע ןַענַאוו זיב 77 םת דע

 טגירנעעג |
 טכטלשעג ץצנָאג סָאד רודה לָּב

 הָמָחלּמַה ִׁשְנא
 הָנֲחַּכַה ברקמ

 ַּבׁשְ רֶׁשֲאַּ

 ;םֶהָל הוהי

 רענעמסגעירק יד ןופ

 ,רַעגַאל םָעֹר ןעשיווצ ןוֿפ

 ןערָאװשַעג טָאה טָאג יוו
 .ייז ןֶעגָעוו

 (!דנַאה םעטָאג ךיוא ןּוא .וט הָוהְי דִי םַנְו ומ

 ייז ףיוא ןְעווֲעג זיא | םַּב היה

 (?ןעגיליטרָעפ ּוצ יז מה

 ,רַענַאל םָעד ןעשיווצ ןופ הנחמה בקמ

 ךיז ןַעּבָאה ייז ןָענַאװ זיב :םמת דע
 .טגידנֶעַעג טינ ז4 =
 ,ןֶעוועג זיא םִע ןּוא .ּוט יהיו .זט

 לָּכ ומת רֶׁשֲאַכ
 ןֶענֶעז רֶענעמסגעירק עלא ןעוו הָמָחְלַמַה ישא

 ןֶעּברָאטשעגסיֹוא ןעצנַאגניֵא
 תומל

 ,קלָאֿפ םָעד ןעשיווצ ןופ י:םעה ברקמ

 ?עג לעיֿפ ןָעְנָעו ענֲעּברָאטשַעג יר רעסיוא (1
 .ןעלמוטוצ (*  .געירק ןיא ןעלַאֿפ



 יַלֲא הָוהְ רֵּבַדְיַו זי
 | ;רמאל

 םויה רָבע הָּתִא .חי
 בָאֹומ לּובְּג תֶא

 ;רֶע תא

 תְבְרְְו טי
 ןומע יִנ למ

 םֶרְצִת לַא
 סב רֶנְִּמ לאו
 תא אל יִּ
 ןומע יְִּב ץֶרָאמ
 השי ֶל
 טול נלי
 !הָׁשְִי ָהיֶתַתְנ

 יאר ןרָא
 אוה ףַא בֵׁשֲהַּת

 ּהָב ּובְׁשִי םיִאָפְר
 םיָנָפל
 םיִנַֹּעֶהְ
 הל ארי

 םימוִמַ
 7 - םע .אב

 בֵרָו לֹודּג

 םיִקָנעַּכ סם
 הָוהְי םֶדיִמְׁשִיו
 םֶהיֵנְּפִמ

 םֶׁשְריַו
 ;םָּתְחַת ובשיו

 .דימלתהו הרומה תרות

 רימ ּוצ טדָערָעְנ טָאג טָאה .וי

 :יזַא

 ײּברַאֿפ טנייה טסהעג ּוד .חי

 .,בָאומ ןופ ץינערג יד

 .רע ײּברַאֿפ

 ןהָעגּוצ טסָעוו ּוד ןּוא טי
 טנַעהָאנ

 ,ןֹומע ינּב יד ןֶענֶעג

 ןֶעגידיילֲעּב טינ ייז טסלָאז ּוד

 םינ ייז טסלָאז ּוד ןּוא
 ,ןעצייר

 ןֶעּבעג טינ לֶעװ ךיא םּורָאװ

 יד ןּוֿפ דנַאל םָעד ןופ
 ןומע ינב

 ,ליײטּברע'נַא ריד

 ןהיז ם'מול רַאֿפ ןָעד

 ןעְּבְָטְגְעְגּבָא םִע ךיא ּבָאה
 .לייטּברְע םלַא

 םיאפר ןּופ דנַאל םלַא כ

 ,ךיוא סעיד ךיז טנֲעכֶער

 ןעטרָאד ןַעּבָאה םיאפר

 ,רֲעהירֿפ

 םינֹומע יד ןּוא

 .םימוזמז ןָעֿפּורעג ייז ןֶעּבָאה

 קלָאֿפ ַא אב

 לעיֿפ ןּוא םיורג

 , םיקנע יד יוו ךיוה ןּוא

 טגיליטרעפ ייז טָאה טָאג ןּוא

 ,ייז רָאֿפ

 יז ןַעּבָאה ייז ןּוא
 ,ןֶעּבעירטרעֿפ

 טניֹואוועג ןַעּבָאה יז ןוא
 .ייז טָאטשנַא

 | טניואווָעג

 .ב ,םירבד

 הֵׂשֲע רֶׁשֲאַּכ .בכ

 ושַע יב
 ריִעָשְּב םיִבשיַה
 דיִמָשָה רֶׁשֲא
 יה תֶא
 ֶהיֵנְפִמ
 ֶׁשְיו
 ָּתחַתּובְשי
 ;הָּוַה םויה דע

 םיועהו .גנ

 םיִרְצֲַּב םיִבָשיַה
 הע דע
 םיִרּ
 רּפַּבמ םיְִציה
 = משה
 :םָּתחַת ּובָשיו
 ועּס ּומּוק .דב

 ּורְבִעְו

 ןנרא לחְנ תֶא
 הֵאְר
 ֶא יב ית

 ןהיס
 ןובשח ְךלֶמ
 יראה
 וצרַא תֶאְ

 !הָמֲחְִמֹוּב רְִֶהְ
 הזה םֹוּיַה .הכ

 / לֶחֶא
 .םיתשלפ (}
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 ןָאהמֲעג טָאה רֶע יוו .בכ

 , ןהיז ס'וׁשֲע ּוצ

 ,ריעש ןיא ןָעניואוו ַעכלֶעוו

 טניליטרָעֿפ .טָאה רֶע סָאװ

 ירח םָעד

 ,ייז רָאֿפ

 ,טנָאירֲעֿפ ייז ןַעּבָאה יוז ןוא

 טניואוועג ןַעּבָאה ייז ןוא
 ייז טָאטשנַא

 .גָאט ןַעגיטנייה זיּב

 ,םיוע יד ןּוא .גכ

 = ןיִא ןעניואוו עכלָעוו
 ןָטמּפעהְעג

 ,הזע זיב

 ,(!םירתפּכ יד

 ןעגנַאגעגסיֹורַא ןֶענֶעז עבלעוו
 ,רתֿפּכ ןוֿפ

 ,טגיליטרֶעֿפ ייז ןֶעּבָאה

 טניואווענ ןַעּבָאה ייז ןּוא
 .ייז טָאטשנַא

 טזייר ,ףיוא טהעטש .דכ

 רָעּבירַא טהָעג ןּוא

 ; ןונרַא ךייט םָעד

 ,הָעֹז

 ןיא ןִעּבִענעגּבָא בָאה ךיא
 ןחיס דנַאה ןייד

 ,ןובשח ןּופ גינעק םָעֹר

 ירומא רעד

 ; דנַאל ןייז ןּוא

 ,ןַעּברֶע ּוצ ןָא גנַאֿפ

 םהיִא טימ ןָא ּביֹוה ןּוא
 .טיירמש ַא

 גָאט ןעזיד ןּוֿפ .הכ

 ןעגנַאֿפנָא ךיִא לע
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 הָיוּ תַּת
 םיִמַע יִנְּפ לַע
 משה לָּכ תַחַּ
 מִי שא

 הנמש
 ה
 נפ ולח
 םיִכֲאְלַמחַלְׁשֶאְו.ּונ

 תֹומָדָק רַּבְרִִּמ
 ןוחיס לֶא

 יבְשָח למ
 םּולָש יִרָב
 :רמאל

 רַב ָרּבעֶא כ
 ףלא דר רָב
 רוסא אל

 ;לואֹמִׂשּו ןיִמָ
 לבא ,חכ

 יִנֵרְּבְׁשִּת מכ
 ִּתְלַכָאְו
 םִיַמּו

 יל ןֶּתִּת ףֶמֶּכַּב
 ית
 נב הָרְבָעָאְקַ
 יל ּושָע רֶׁשֲאַּכ .טב

 וש יב
 ריִעֵׂשְּב םיִבָשיַה
 םיבאומהו

 עב יבשה

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןוא קָערש ןייד ןֶעּבֶעג וצ
 טכרוֿפ ןייד

 רעקלָעֿפ יד ףיוא

 ,לָעמיה ןָעצנַאג םעד רֶעטנּוא

 ןערעה ןְעלֶעוװ ייז סָאד
 ףּורָעּב ןייד

 ןרעטיצ ןֶעלֶעוו יז ןּוא
 .ריד רָאֿפ ןַעּכָאה טסגנַא ןּוא

 טקישֶעג ּבָאה ְךיִא ןּוא ,רכ

 ןעמָאּב
 < תומדק עטסיוו רֶעד ןופ

 ,ןוחיס ּוצ

 ,ןובשח ןוֿפ גינָעק רעד

 ןעדעירֿפ ןוֿפ רָעטרֶעוו (םימ)

 :ןַעגָאז וצ יֹוזַא

 . ןייד ןהָעגכרוד לָעו ְךיִא זמ
 ,דנַאל |

 ,ןהָעג ךיא לָעו גָעוו ץטימרונ

 ךיז ןֶערהֲעקּבָא טינ לָעװ ְךיִא

 .סקניל רָעדֶא םטכֲער

 | ןייפש .חב

 דלֲעג רַאֿפ רימ ּוטסַעוו
 ,ןַעֿפױקרעֿפ

 ,ןַעסֶע לָעװ ךיִא ןּוא

 רַעסַאװ ןוא

 רלֲענ רַאֿפ רימ ּוטסַעוו
 ,ןֶעּבֲעג

 ,ןעקנירט לָעװ ְךיִא ןּוא

 ןהעגכרּוד רּונ לָעװ ְךיִא
 .םּופוצ

 ןעּבַאה סֶע יװ יֹוזַא .טכ
 ןָאהמַעג רימ

 ,ןהיז סיֹוׁשֲע

 ,ריעש ןיא ןעניואוו ַעכלעװ

 ,םיבָאֹומ יד ןּוא

 -- ,(1 רע ןיא ןעניואוו עכלַעו

 .זייפש טֿפױקרַעֿפ ָאי ןָעּבָאה עכלַעוװ (

 וחור תא

 שר לחה

 .ב ,םירבד

 רֶׁשֲא דַע

 ןדרה תֶא
 ,דנַאל סָאד ןיא ץֶראָה תֶא
 ,טָאג רעזנּוא ,טָאג סָאװ וניהלא ההְי רֶׁשֲא

 :ונל ןתנ

 ןחיס הָבָא אלו .ל

 ןובָשָ למ
 וב ּונריבעה

 הי השקה ִּ
 ךיהלא

 ןהָעגרֶעביִרַא 6 טי

 ,ןררי םָעד

 .זנוא םינ

 גינעק רעד ,ןוחיס רֶעּבֶא .ל
 טלָאװעג טינ םָאה ,ןֹוּבשח ןופ

 ךרּוד ןהענכרוד זנּוא ןַעזָאל
 ,םהיא

 ,טָאג ןייד ,טָאנ םּורָאװ
 טרַאה טכַאמָעג טָאה

 טסייל ןייז

 ,ץרַאה ןייז (1טכָעלש יש |המ}
 ןעּבעגּוצּבֶא םהיא םּוא ךדיב ותת ןעמל
 ,דנַאה ןייד ןיִא .-
 .(ןַעהַעשַעג זיִא) טנייה יוו ,הּוה םֹויַּכ

 .יש ש

 טגָאזעג טָאה טָאנ ןּוא .אל) החי רמא"ו .אל
 :רימ ּוצ ילא

 ןעגנאֿפעגנָא ּבָאה ךיא ,הָעז יתלחה הֶאְר

 נפל תת
 היפ תֶא
 וצר תא

 ריד רָאֿפ ןָעּבָעְגוצּבָא

 ןוהיס םעד

 ,דנַאל ןייז ןוא

 ,ןָעְּבִרָע ּוצ ןָא גנַאֿפ

 .רנַאל ןייז ןָעּברֶע וצ םּוא ; וצרא תא תֶׁשְרִל

 ;םיֹורַא זיִא ןוחיס ןוא .בל  ןחיס אציו .בל
 ןעגנַאגַעג ,זנוא .ןעגֶעקמנַא ּונְארְקִל

 קלָאֿפ סָעצנַאג ןייז ןוא רֶע | = פע לכו אוה
 טיירטש םּוצ הַמָחלַמ
 .ץהי ןיִא ;הָצַהִ

 ,טָאג רָעזנּוא ,טָאג ןּוא .גל| הוהי ּוהנתיו .גל
 .ןֶעּבֲעגַענּבָא םהיא טָאה וניהלא
 וכ:

 .טסָעֿפ (1



 ניַפְל
 נב תֶאו ותא נו
 : מע לָּכ תֶאְ

 רכלנו .רל

 ודע לָּכ תֶא
 אוהה תֶעָּב

 םתמ ריִע לַּכ תֶא

 ֵּהְ םִׁשנְַו
 ;דיִרֵׂשּונְרַאְׁשִהאל

 הָמֵהְּבַה קַר .הל

 וו
 םיִרָשֲה לֵלְׁשּו
 ּונְִבָל רֶׁשֲא

 2 7 ='וטס

 תפש לַע רׁשֲא
 ןנרא לחנ

 לח רֶׁשֶא ריִָהו
 דָעלִּגַה דע
 הרס התה אל
 ומ ָבָנׂשרֶׁשֲא
 לפה תא

 וניהלא הוהי ןתנ

 = טל
 קר .ול

 ןומע יִנּ ץֶרֶא לֶא
 ּתְבָרָק אל
 קבי לַחנ די לֵב

 .ןְעמּונֲעגנייַא (

 .דימלתהו הרומה .תרות

 ,זנוא רָאֿפ

 ןעגָאלשַעג ןַעּבָאה רימ ןּוא
 ןהיז ַעְנייז ןּוא םהיִא

 .קלָאֿפ םָעצנַאג ןייז ןוא

 ןַעּבָאה רימ ןּוא ,דל
 ןעגנואווצַעּב

 טדעטש ענייז עלא

 ,טייצ רֶענֲעי ןיא

 טנַאּברָעֿפ ןָעְּבָאה רימ ןּוא

 ץרהיִא טימ טדָאטש ָעדֶעי
 ,רָעְנהַאוונייַא -
 יד ןּוא ןֶעיֹורֿפ יד ןּוא

 ,רָעדניק
 ?רָעֹּביִא טינ ןָעּבָאה רימ

 .טסער ןייק ןעזָאלעג
 היֿפ סָאד רּונ .הל

 רַאֿפ טּביֹורֲעג רימ ןַעּבָאה
 ,ונּוא

 ,טדֲעטש יד ןוֿפ ביור םָעד ןוא

 ןעּבָאה רימ עכלֶעוו
 .(1ןעגנּואווצְעב

 ,רערע ןוֿפ .ול

 (?רָעֿפּוא םייב זיִא סָאװ
 ,ןֹונרַא ךיימ ןופ

 רָעְבְלָעוו ,טדָאטש יד ןּוא
 ,לָאהמ ןיא זיא

 ,דעלג ויּב ןוא

 ,טרָאטש ַא ןָעוועג םינ זיא

 (*טסעֿפ ּוצ ןָעווָעג זיא סָאװ
 .זנוא רַאֿפ

 םָעלַא

 ,טָאג רעזנּוא ,טָאג טָאה
 ןֶעּבֲעגֲעגּבָא \
 - .זנוא רָאֿפ

 רּונ ,ול

 ןומע ינב יד ןוֿפ דנַאל םּוצ

 טינ ךיז ּוטסָאה
 ;טרֶעטנַעהָענעג

 ןוֿפ גערּב ןעצנַאג םוצ
 קּבי ךייט

 .רעקרַאטש (* .גָערּב (?

 18 .3 ,8 ,םירֿבד

 טרעטש:גרֶעּב יד ּוצ ןוא רהה ירעו

 ,םָעֹלַא ּוצ ןּוא לכו

 ,טָאג רעמוא ,טָאג סָאּו | ו נצ רֶׁשֲא
 .ןַעטָאּברַעֿפ זנוא טָאה :ּוניחלא

 יג
 ךיז ןֶעּבָאה רימ ןּוא .א ןפנו .א

 טָערנַעוֲעג
 ןעגנַאגעגֿפֹױרַא ןַענֶעז רימ ןּוא ןֵׁשַּבַה ףרד לַעַּנו

 ;ןשּב ןייק גָעוו םָעד ףיוא
 ,גוע ןַעגנַאנעגסיֹורַא זיא נגוע אציו

 ןשב ןוֿפ גינעק רעד ןשבה ףלמ

 ,זנוא ןַעגעקטנַא נְתאֶרְקִל

 ומ לבו אּוה

 יָעְְדֶא הָמָחְִּמַל
 ;קלָאֿפ סעצנַאג ןייז ןּוא רֶע

 .יקרדא ןיִא םיירטש םּוצ

 ;רימ ּוצ = רט + : + רח טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .ב ילא חוהי רמאיו .ב
 ,םהיִא רַאֿפ טינ ץטכריפ = ותא אָריִת לא
 םהיא ןַעּבֶעגַעגּבָא ךיא 7 בָאה רנַאה ןייד ןיא ןעד ןתאיתתנ ףדיב יִּכ
 ,קלָאֿפ סָעצנַאג ןייז ןוא | ֹוּמַע לָּכ תֶאְו
 ,דנַאל ןייז ןּוא וצרַ תֶאְו

 ,םהיא ןָאהט טסלָאז ּוד ןּוא ל תשע
 ןָאהמעג טסָאה ּוד יו תישע ראב

 2 ןיפ כד

 ,ירמא ןופ גינעק םעד ןוחיסוצ ירמאה ְךֶלֶמ ןחיסל
 | | בשוי רשא
 .ןובשח ןיִא םניואוו רעל | -

 וכ בֶׁשָחִּב

 ,טָאג רָעזנוא ,טָאג ןּוא . הָוהְי ןתיו .ג
 ןֶעּבעג עגּבָא טָאה וניהלא

 דנַאה רענּוא ןיא 7 7 ונדיב

 ;גֹוע ךיוא גוע תא םּג

 ןשבה ֶלֶמ
 ומע לָּכ תֶאְו

 וכו

 ,ןשב ןוֿפ גינעק רעד

 ,קלָאֿפ סֲעצנַאג ןייז ןוא

 םהיִא ןעּבָאה רימ ןּוא
 טי סהיא טָאה ןעמ זיב ֹולריִאְׁשְהיִּתְלַּברִע ,ןעגָאלשעג

 עו ער .טסער ןייק :דירש זָאלַעגרַעּביא |
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 רֹּכלִנַו .ד

 ידע לָּכ תֶא
 אהה תָעָּ
 הָירק הָתְיָה אל

 ןעגנּואווצעּב ןַעּבָאה רימ ןוא ,ר}
 טרעטש ץנייז לא

 ,םייצ רֶעֹנֲעי ןיִא

 ןָעוועג טינ זיִא םִע
 ;טרָאטש א | |

 טינ ןָעּבָאה רימ סָאוו = ונחקל אל רשא
 ןֶעמּונעגּוצ טוב ?

 : יז ןוֿפ .םֶּתְאַמ

 ריִע םיִׁשְׂש
 בּגֹרֲא לֶבָח לב

 שבבבל
 ֶלִא לָּכ ה
 תֹרֵצִּב םיִרָע

 הָהֹבִנ המוח
 ירבו לד
 וזרפה יֵרָעמ דב
 :דאמ הֵּבְרַה

 םָתֹוא םֶרֲַנו

 , טרָעמש גיצכעז

 ,בגרַא זיירק ןַעצנַאג םָעד

 .ןשב ןיִא ךיירגינעק ס'נוע

 ןָעְנָע ַעלַא ץויר .ה

 טדעמש עטסעֿפ

 ,רָעיומ ןָעביוה .ַא םימ

 ,לעגעיר .ןוא ןעריהט

 ,טרעטש ענַעֿפָא יד רֶעסיֹוא

 - .לעיֿפ רהֲעַז

 יז ןָעּבָאה רימ ןּוא ו
 ,(!טנַאברָעֿפ

 ןָאהטעג ןַעּבָאה רימ יװ יֹוזַא וניִׁשָע רֶׁשֲאַּ

 גינעק רֶעד ,ןוחיס טימ ןֹוּבִׁשֶח ףלֶ הימל

 ,ןֹוּבשח ןוֿפ \ |
 ןענַאּברעפ םֶרָחַה

 ,טרָאטש עטניואוועב עי  םֶתֶמ ריִע ל

 | : ףטהְו םישנה

 םיִרָעַה ללשו

 | ּונָל נֹוּזַּב

 אוְחַ תַָּחַנו .ח

 ץֶרַאָה תֶא
 דימ

 ירמאה יבָלמ ינָש
 ,ירמא ןוֿפ עְינָעְק ייווצ יד ןוֿפ

 .רָערניִק יד ןּוא ןֶעיֹורֿפ יד

 היפ סָאד רָאג ןוא

 טדָעטש יד ןוֿפ ביור םעד ןּוא

 רַאֿפ טּביֹורֲעג רימ ןֶעּבָאה
 .זנוא :

 ןעמּונַעג ןָעּבָאה רימ ןּוא .ח
 טייצ רֶענֶעי | זיא

 דנַאל סָאד

 דנַאה רעד ןוֿפ

 = .טסיװרָעֿפ (1

 .ג ,םירבד

 ,ןררי טיישרעד ןוֿפ זיִא סָאװ דר רֶבֲעּב רֶׁשֲא

 ןנרא לח

 :ןומרח רה דע

 םינריצ .מ

 ןֹומרְָל ּואְרָקִי
 ןרש
 ירמאָהְ
 ;ריִנְׂש ול ואְָרְ

 רשימה ירָע לכ .י

 עַל לכו
 שב לכ
 יעררא ןוא הכלפ ווג ערד הבל דע
 טדעמש יד וי רָע

 ןֵׁשַּבַּב גוע תכְלממ
 גֹוע קר יִּכ .אי

 = ןָשּבַה ךֶלֶמ

 ןונרַא ךייט ןוֿפ

 .ןומרח גרַאּב םּוצ זי

 םינדיצ .ט

 = ןומרח םָעד ןַעֿפור

 | ,ןירש

 ירמא רֶעד ןּוא

 רינש םהיא ןָעֿפּור

 ,רעד ןוֿפ טדָעטש לא .י
 \ יֵענֲעּבע

 "= דעלג ץנַאג ןּוא

 ןשב ץנַאג ןּוא

 .ןשב ןיִא ךיירגינָעק ס'גוע ןוֿפ

 ,גוע רּונ ןַעד .אי

 ,ןשב ןּופ גינעק רער

 ןעּבילּבֲעגרֶעּביִא זיא ראשנ

 ד ןּוֿפ טסָער םָעד ןוֿפ םיאפרה רתימ
 ;םיאפר

 ("מָב  ןייז ,הָעו ושרע הנה

 םָעּב ענרֶעזייַא'נַא זיא לרב שרע

 ךָאד זיִא יז אוה הלה

 :ןומע ינב יד ןוֿפ הבר ןיִא ןומע ינב ברב

 = גנעל רהיֵא זיא ןנלע ןיינ ְַּרַא תומָא עשת

 רהיִא ןיִא על רעיפ א תומא עבר
 מיירב ָּבִחִ

 : שיא תַּמַאַּב
 ץֶראַה תֶאְו .בי

 תאזה

 < ןיא םֹּברֲעֲעג רימ ןֶעּבָאה אוהה תעב ּונשרי

 :םייצ רָענָעִי = ₪7 0 754 - ? ן-ש

 .ןּורָא ,גַאּפָאקרַאס (2 |

 ַא ןּופ סָאמ:םרָא םָעד ךָאנ
 .ןֶעשנֶעמ .ןעסיורג

 רנַאל םָעזיד ןּוא .בי ,

 .ץָאלּפ ןָעדַארג (1 |



 .דימלתהו הרומה תרות

 רערע ןופ רערעמ -

 ,ןֹונרַא ךייט םייב סָאװ ןנרא לחנ לע רֶשֲא

 א ןיא דְָלנַה ר יִצָ
 - רָע
 תה
 !ידּגלְו יִנָבּואְרְל

 עלה ריו ג

 שֶּבַ לכ
 גע תבל

 דעלג גרַאּב ןעְּבלַאה

 טרעטש ענייז טימ

 ןעּבֶעגַעגּבָא ךיא ּבָאה

 .דג ןּוא ןבּואר

 ןוֿפ עגירּביִא סָאר ןּוא .גי
 דעלג

 ,ןשּב ץנַאג ןּוא

 ,ךיירגינעק ס'גֹוע

 ןֶעּבענעגּבָא ךיִא ּבָאה יתתנ
 ןופ םַאטש ןַעּבלַאה םָעד טבש יִצֲחַל

 .השנמ השנמה

 ,בגרא ןופ זיירק רָעצנאג רעד  בֹגְרַאָה לָבִח לכ

 ,ןשב ץנַאג ןשבה לֵבְל

 אֵרֹקִי אהה

 ;םיאפר ץֶרֶא

 הָּׂשַנִמ ןֵּב ריִאָי רי

 חל

 בגרַא לֶבָח לָּכ תֶא

 ירושה לב דע -

 ןעֿפורעג טרָעוו סָאד

 םיאפר יד ןוֿפ דנַאל סָאד

 ,השנמ ןוֿפ ןהוז רעד ,ריִאי .די

 ןעמּונעג טָאה

 בגרַא זיירק ןַעצנַאג םָעד

 ירוש םָעד ןּוֿפ ץיינערג רֶעד זיּב

 ,יתכעמ םָעד ןוֿפ ןוא יִתְבֲעּמה

 ןעֿפורעג ייז טָאה רֶע ןוא םתא ארקיו

 ,ןעמָאנ ןייז ףיוא ומש לע

 (ןעפּורעג רֶע טָאה) ןשב םעַד ןשבה תא

 רָעּפְרְעִד ס'ריִאי ריאי תוח

 .גָאט ןעגיטנייה יב | +:הזַה םויה דַע

 .יעיבש

 ן'ריכמ ןּוא .וט ריִכָמְלּו .ומ

 םִעְ ןעּכֶענעָּא ךיא ּבָאה ;דָעְלִּנַ תֶא יִתתַנ
 .דעלנ

 15 .ג ,םירבד

 דג ןּוא ןבּואר ןּוא .וט יִדְגַלו ִנְבּואְרְלְו .זמ

 דָעְלִּנַה ןמ יתתנ

 ןגרא לח ד
 לבה לחנה ךות
 לחנה | קבי דעו

 :ןומע נב לוב

 ָבֲָעָהו
 לב ןדריהו
 - תר
 הָבָרֲעָה םִי דש
 החלמה םי

 תֹּדְׁשַא תחת

 ,הָחְרְזִמ
 םֶכְתֶא וֵצֲאְו .חי

 .אוהה תַעַּ

 רמאָל

 םכיהלא הוהי

 כל ןתנ
 תאזה ץֶרֲאָה תֶא

 הְָׁשְרְל
 ּרְֲעַּת םיִצּולֲח
 םֶכיִחַא נפל

 ֵאָרׂשִי ינּב

 לח ינּב לכ

 כי קר .מי

 םֶכְפַטְ
 םֶכיֵנְקִמּ

 יִּתְעַדָי

 .ןעסוגסיֹוא (1

 םעד ןופ ןַעּבעגעג ךוא ּבָאה

 רעלנ
 ,ןונרַא ךייט םָעד ויּב

 רעד טימ לֶאהמ ןיִא סָאװ
 ץינערגמוא

 ,קבי ךייט םָעד זיּב ןּוא

 .ןומע ינב יד ןּופ ץינֲערג יד

 ענעּבֶע יד ןוא .וי

 רעד טימ ןדרי םָעד ןּוא
 ,ץינערגמּוא \
 | תרנּכ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ רֶעֶעמ םָער ויּב

 ,רַעעטצלַאז סָאר

 (1סיֿפנרַעּב יד רֶעטנּוא
 | הּגספה

21 * 
 הגספ ןוֿפ

 .טייז:ןעגרָאמ ןֶענעג

 ךייַא ּבָאה ךיא ןוא ,חי
 = '7"7 טייצ רֶענֶעי ןיא ןעלהָאֿפָעב

 ;יֹוזַא

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאנ

 ןַעּבֶעגֶעגּבָּא ךייא טָאה

 דנַאל סָעזיד

 :ןַעּברֶע וצ םִע

 = רהיִא טלָאז עטנַעֿפָאװַעּב
 ןהָעגרֶעּבירַא

 ,רעדירב ַערֶעייֵא ראֿפ

 ,לָארשי רעדניק יד

 .רֲענעמ (?ערַעֿפּפַאט עלא |

 ןוא ןעיורפ ַערֶעייֵא רּונ .םי
 רַעדניק ַערֶעייַא

 -- ןעררֲעה ַערֶעייֵא ןּוא

 ,סייוו ךיא

 .ןעשנעמ:טיירטש (



 .דימלתהו הרומה תרות 16

 לעיֿפ טָאה רהיִא זַא סל בר הָנְקִמ יִּ
 -- ןַעדרֶעַעה

 ערֶעייֵא ןיִא ןעביילב .ןָעלָאז םֶכיִרֲעַּב ובשי
 ,טרעמש + טד} /
 ךייַא ּבָאה ךיא עכלָעו :םכל יתתנ רשא

 .ןַעּבַעגַעג ג ןה >

 ןעבענ םינ טעוו טָאג זיּב .כ| חג, רשא דע כ
 ץהור הֹוהי

 ,רעדירּב ערָעי8ַא זי םֶכיִחֲאַל
 ,ךייא יוו יוזא םֶכָּ

 ןַעּברֶע ןֶעלעװ יז ךייא ןוא םה םג ושרי

 ,דנַאל סָאד ץראָה תֶא
 ,םָאג רֶעייֵא ,טָאג סָאװ םֶכיֵהלֶא הָוהירֶׁשא

 יז רַאֿפ טיג םהל ןתנ
 ; ןדרי טייז רֶענֶעי ףיֹוא ןדריח רב

 .ךיז רהיִא עו ןַאד תש
 ןערהעקקירּוצ

 ,עֹּברֶע ןייז ּוצ רֶעדָעי ותשריל שיא

 .ןַעּבֲעגֲעג ךייא ּבָאה ךיִא סָאװ ;םֶכָל תת רֶׁשֲא

 .רימפמ =
 ךיִא ּבָאה עשוהי ןּוא ,אנ| עושֹוהְי תֶאְו .אכ

 ןֶעלהָאֿפֲעּב | יתיוצ
 טייצ רֶענֲעי ןיא 7" אוהה תֶעַּב

 :ֹוזַא מאל
 ןהָעֲעג ןֶעּבָאה ןָעגיוא נייד תארה הינע

 רֶעייֵא ,טָאג סָאװ לא של רֶׁשֲא :לָּכ תֶא
 ןָאהטעג טָאה ,טָאג םֶכיִהְלא הוהי

 םיִכָלְּמַה ינשל

 אָ
 הוה הֶׂשֲעַי ןכ

 תֹוכלמַּמַ לֵכָל
 רבע ֵּתַא רֶׁשֲא

 הָָׁש
 ייז רַאֿפ טלָאז רהיִא .בכ םּואְריִּת אל .בכ

 , ןעטכריֿפ טינ
 טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןֶעד םכיזלא הוהי יב

 .ךייַא רַאֿפ טיירטש רע ;םֶכָל םָחלִּנַה אּוה

 .זכ--א ,א והיעשי

 ןעגינעק ייווצ עזיד טימ)

 ןָאהמ טָאג םָעוװ יֹוזַא

 , ןעביירגינעק ַעלַא טימ

 .רָעּבירַא טסהעג ּוד ןיהּואוו

 :הרטפה

 .ג ,ןנחתאו ,םירבד

 ןָּנִחְתֶאו
 לא ןֵּנִרְתֶאְו .גכ

 הָוהְי
 7 ' אֵחַח תֶעָּב
 : רמאל
 הָוהְי ינדא .דכ

 תלחַה תא
 ְךּדְבַע תֶא תּוארַהְל
 | צא
 זה ָךי תֶאו
 לא ימ רֶׁשֲא

 רעד ףיוא ןּוא לעמיה םיִא ץֶרֵאַבּ םִימְׁשַּ
 ,ררֲע כ

 ךיז ּבָאה ךיִא ןוא .גכ
 טָאו ייּב ןֶעמֶעּבַעג

 טייצ רֶענֲעי ןיא

 :יֹזַא

 !ררֲעה רָעד טָאנ .דכ

 ןעגנַאֿפעגנָא טסָאה ּוד

 טכענק ןייד ןָעזייווָעבּוצ

 טייקסיורג ןייד

 ;דנאה עקרַאטש ןייד ןּוא

 טָאג ַא זיא ּואוו ןעד

 ןָאהט לָאז רָעכלְעוו השעי רֶׁשֲא

 קרָעװ ענייד יוו ךישעמכ |

 ינָעְרלעה ענייד יװ ןּוא :ָךתרּובנְכו
 .ןעמַאהמ | א יג
 ךָאד ךיא לָאז ה: אנ הרּבעא .הכ

 ןהָעגרֲעּבירַא זה 5
 ןהָע לָעו ךיִא ןּוא הֵאְראְו

 ,דנַאל עטוג סָאד הבוטה ץֶראַה תֶא

 ,ודרי אשה דלל םייז רֶענֲעי ףיוא זיִא םָאװ ןְּדְריה רבעב רשא

 | גרַאּב (*םָענייפ ןעיד | הזה בוטה רהה

 .ןונבל םָעד ןּוא :ןנבלהו

 טנרָאצַעג טָאה טָאג רּונ ,וכ יבחוהי רּבעתיו .וכ
 רימ ףיוא 08 יור טחדנח

 ןענַעוו טרָעייַא ןוֿפ םכנעמל
 טינ רימ טָאה רֶע ןוא

 , טרֲעהָעגּוצ
 :רימ ּוצ טגָאזֲעג טָאה טָאג ןּוא

 יִלא עמש אלו

 ילא החי רֶמאֹיַו

 ל בר

 רֵּבּד ףסות לא

 דֹוע יִלֶא
 :הֶוח רָבְּב

 ,ריד זיִא גּונֲעג

 טינ רהֲעמ רימ טסלָאז ּוד
 ןֶערָער

 .םָעד ןֶעגָעוו

 .ןֶעמּוג (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 הלע .זכ

 הָנְִַּה שאר
 הינע אשו
 הָנּפְצו המ
 יג

 הָחְרזמּו הָנמיִתו

 ךיניֵעְב הֶאְ
 רֹכֲעַת אל יִּכ

 :הָוה ןורוה תֶא
 עשוהי תֶא וַצְו .חכ

 ףיֹורַא הָעג .וכ

 הגספ ןוֿפ ץיּפש יד ףיֹוא

 ןעגיֹוא ענייד ףיוא ביוה ןּוא

 ?ןעדרָאנ ןּוא +דנֲעװָא ןַעגעג
 טייז \ 0

 ןוא ?ןַעדיז ןָעְגענ ןּוא
 ,טייז:ןעגרָאמ

 ,ןַעגיֹוא ענייד טימ הע ןוא

 טינ טסעװ ּוד ןַעד
 ןהָעגרֲעּבירַא

 | .ןדרי ןֶעזיד

 ,עשוהי םָעד להָעֿפֲעּב ןוא .חב

 םהיא קרַאטש ןּוא והקזחו

 ,םהיא (!גיהטּומ ןוא ּוהצמאו
 אי? הב

 רבעי אּוה יִּכ

 הזה םָעָ יִנְפִל
 םתוא ליִחְנַי אּוהְ

 ץראה תֶא
 ר לש

 ,הארת רשא

 איגב בשנו .טכ

 :רועפ תיֵּב לּומ

 ןהָעגרֲעּבירַא טָעװ רֶע ןער

 קלָאֿפ ןָעזיד רָאֿפ

 ןַעּברֶע ןעבַאמ ייז טעו רֶע ןוא

 ,דנַאל סָאד

 .ןהָעְז טסָעװ ּוד סָאװ

 ןענַעז רימ ןּוא .טכ
 לָאהט םיִא ןֶעּבילּברֶעֿפ

 ר תיּב ןֶעגַעג

 .ד
 ,לָארשי טציא ןּוא .א לֵאָרְׂשִי הֵּתִעְו .א

 םיִּקְחַה לֶא עַמְׁש
 םיִטַפְׁשִּמַה לֶאְו

 : ור
 ךייַא ןָעְרהְעל ךיִא עלו דֵּמַלְמ נָא רֶׁשֲא

 םכתא

 ןעצעזעג יד ּוצירָעה

 ,ןַעטכַער יד ןּוא

 ,ןָאהמ ּוצ תושעל
 ןעְּבָעל טלָאז רהיֵא םּוא ויחת ןעֶמל
 ןעמּוקניירא טלָאז רהיא ןּוא םָתאֵבּו

 סָאד ןעּברֶע טלָאז רהיא ןוא ץֶרֶאָה תֶא םֶתְׁשְריִו
 ,דנַא יין רע 6 ש 5 \

 ,טָאג םָאוו הָוהְי רשא

 .גיטסעֿפ (1

 117 .ד ,ג ,ןנחתאו , םירבד

 ץרֶעייַא ןּופ טָאג רֶעד םכיתבא יִהְלֶא

 על .ךייַא טינ :םכל ןתנ
 ןעגָעלוצ םינ טלָאז רהיֵא .ב ופסת אל .ב

 ,םָעד ּוצ רֵבְּדַה לַע

 ,ךייא להָעֿפֲעּב ךיִא סָאװ המ יִכנָא רֶׁשֲא
 !םֶכְתִא

 םינ פר לאז רהיִא ןּוא נִּמִמ ועְרְנִת אלו
 (! ןעטכַאּבָאֲעּב ּוצ םּוא רמשל

 ןֶעמָאּבַעג יד תוצמ תֶא

 םֶכיֵתולֶא הָוהְי
 (הָּוִצִמ יִכנָא רֶׁשֲא
 !;םֶכְתֶא |
 ןעגיוא ַערֶעייֵא ג תוארה םֶכיִנָע ג

 ןָאהטַעג טָאה טָאג סָאװ הָׂשָע רשא תא ןהָעז(עג ןֶעּבָאה)
 הוהי

 '  רֹעִּפ לעְבְּ
 שיאה לכ יִּ
 ןעג אנעג זיא רֶעבלֶעו ְךלֶה רשא

 ,רועפ לעב סעד ךָאנ רועפ לעב יִרֲחַא

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןופ

 .ךייא להָעֿפַעּב ךיִא ַעכלֶעוו

 :רועפ לעּב ןיִא

 ,ןעשנעמ ןערֶעי טד

 םהיֵא ,טָאג ןייד ,טָאג טָאה הוהי ו ודיִמָשָה
 טגיליטרעפ ריהלא

 .ריד ןעשיוצ וֿפ :ָךֵּבְרִקִמ

 רהיֵא סָאװ ,רהיא רּונ .ד
 טֿפנהעב טייז

 טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןָא

 .טניה עלַא טּבָעל רחיִא :םֹוּיַה םֶכְלֹּכ םייח

 םיִקָבְּדַה םֶּתַאְו .ד

 לא הי

 .ינש

 .ה האר .ה

 םֶכְתֶא יִּתְַּפִל
 םיִטּפְׁשִמּו םיקח

 הז

 טנרהעלַעג ךייא ּבָאה ךיא

 ,ןעמבָער ןּוא ןעצעזעג

 .ןעדנּוּבֶעגנָא 65 .ןעמיה (
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 םָאג ןיימ ,טָאג יוו א ינוצ רֶׁשֲאַּכ

 ,ןַעטָאּבִענ רימ טָאה יהלא

 ֹזַא ןָאהט ּוצ םוא ןֵּכ תושעל

 פה ברקּב
 םיִאּב םֶּתַא רשא

 ,דנַאל סָאד ןיא

 ,טמוק רהיִא ןיהָאװ

 המש |
 .ןָעְּברָע ּוצ סע י" ;ּהָּתְׁשְרְל

 טלָאז רהיא ןּוא ו סתרמשז ו
 ןעמכַאּבָאעּב 0

 ,ןָאהמ טלָאז רהיא ןּוא םתיׂשעו

 רֶעייֵא זיִא סָאד ןָעד םֶכְתַמְכַח אוה יּכ
 טֿפַאשנולק צג

 דנַאטשרָעֿפ רֶעייַא ןּוא םֶכְתַניִבּו

 יד ןוֿפ ןֶעניֹוא יד .רָאֿפ םימעה יִנ ל
 ,רָטקלָטפ עה :
 ןֶערֶעה ןעלעװ עבלעוו = < וו שי רֶׁשֲא

 ןֶעצֶעֶעג עלא עזיד יקחה לֵב תֶא
 הלאה

 "י חמא
 ןובנו םכח סע קר

 :הָּזה לודגה יוגה |

 עסיורג א זיִא ּואוו ןעד 4 לוד יֹוג ימ יִּכ .
 ןָאיצַאנ ולא ול

 יֹוזַא זיִא טָאג רָעְבְלָעוו ּוצ| "לא ו רש /
 טנהָאנ ולא ם םיבלק

 וניתלא הוהיֵּכ
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 צ ןעֿפור רימ ןָעוװ רֶעמיִא :וילא ונארק לכּב
 כ ןי !ש רע }

 : ןעגָאז ןָעלָעוו יז ןוא

 ?רָעֿפ ןּוא סעגּולק א רּונ
 קלָאֿפ סעגידנעטש

 .ןָאיצַאנ עסיורג עזיד זיא

 = ןיִא טָאג רעזנוא יוו

 .םהיא
 עסיֹורג ַא זיִא ּואוו ןוא .ח לודג יוג ימו .ח

 ,ןָאיצַאנ

 עגיטכיר טָאה כל םיקח ול רֶׁשֲא
 ,ןָעמכְעְר ןוא ןֶעצעזֶעג םקידצםיטפשמו

 ,זיא ערהעל עצנַאג עיר יװ תאזה הרותה לכ

 ןתנ יכנַא רֶׁשֲא

 :םויה םכינְפִל

 ךיז טיה רּונ .ט ּףל רַמשַה קר .ט

 ,ָעלָעָע ןייד רהעז טיה ןוא דאמ ךשפנ רמשּו

 .טנייה ךייַא ביג ךיִא עכלֶעו |

 .% ,ןנחתאו ,םירבד

 ןעסעגרַעֿפ כשת ןֵּנ חכשת ןפ טינ טסלָאז ּוד סָאד
 םיִרָבְּדַה תֶא
 ןעּכָאה ןֶעגיֹוא ענייר עכלעו ְךיִניִע ּואְר רֶׁשֲא

 ,ןהָעֹזֲעג
 ןעכייוו טינ ןַעלָאז יז סָאד ןוא ָךְבֵבְּלִמ רוסי ןפו

 ןעצרַאה ןייד ןּוֿפ
 ,ןעבעל ןייד ןופ .געמ עלא ךייח ימי לכ

 םתעְדוהו

 ,ןֶעכַאז יד

 טנַאקֲעּב ייז טסלָאז ּוד ןוא
 ןעכַאמ

 םנהיז נייד ןוא ןהיז ענייד ;ָךיִנביִנְבְִו ךינבל
 : ןהיז ןיז : 09 :

 טזיב ּוד ןָעוו ,גָאמ םָעד .י תמש רשא םוי .י
 ןענַאמשַעג

 ,טָאג ןייר ,טָאנ רָאֿפ יא הָוהְי יִנְפִל

 בֶרּ

 רימ ּוצ טָאה טָאג ןָעו  יַלֲא הָוהְי רמָאב
 : טגָאזעג

 קלָאֿפ םָאר רימ לעמַאורַעֿפ םָעָה תא יל להקה

 תא םָעיִמְשַאו
 | ירבד |

 ,ברח ןיִא

 ןַעזָאל ייז לָעװ ךיִא ןּוא
 ,רֶעמרָעוװ עניימ ןערעה

 ג;

 ןענרעל ןָעְלֶאז יז םּוא ןודמלי רֶׁשֲא

 ןעטכריֿפ ּוצ ךימ יתא הָאְריִל

 ,גָעט עלא םימיה לכ

 ןָעּבָעל ײז סָאװ = םייח םה רשא

 ,דרֶע רעד ףיוא המדאה לע

 יז ןֶעלָאז רעדניק ַערֶעייז ןוא :ןודמליטהינב תא
 .ןָענרהֶעל : ם 2 *}

 ךיז טָאה רהיֵא ןּוא .אי ןּובְרַּקִתַו .אי
 טרעטנהענרעד ו-

 מלעטשעג ךיז טָאה רהיִא ןוא ןודמעתו

 רֵהָה תחת
 שאב רֶעּב רָהָהְו

 םימשה בל דע
 (ךרוד) :לָּפִַו ןנֶע שח
 החי רּבדיו .בי

 םכיֵלֲא 0

 שאה ךותמ

 ,גרַאּב ןרָעטנוא

 םיִא טנֶערּב גרַאּב רעד ןּוא
 רֶעיײֿפ

 ,לעמיה ןעמימ ן/זיב

 ,סינרעטסניפ
 .לעּבִענ ןוא ןעקלָאװ

 ךייַא ּוצ טָאה טָאג ןּוא בי
 טרֶערָעג

 :רַעײֿפ ןָעטימ ןוֿפ
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 םיִרָבָּד לוק
 םיעמש םתא

 רָעְטרֶעוו ןופ םימש ַא

 ,רהיא טרעה

 טלַאמשעג א רֶעּבָא הנומתו

 ,טינ רהיא טהָעֹז םיאר םכניא

 .םיטש א רּונ ;לֹוק י תל

 טנָאזעג ךייַא טָאה רֶע ןּוא .גי םכל דניו .גי

 ,דנוב ןייז ותירב תא

 ךייא טָאה רע ןענלעװ םֶכָתֶא חָוצ רֶׁשֲא
 האפ ,ןָאהמ .ּוצ 0 ' תושעל

 ,ןֶעמָאּבעג ןהעצ יד םיִרְבְּדַה תרשע

 ןֶעּבירשֶעננָא ייז טָאה רֶע ןוא םַבְּתְכִיו

 ענרָענייטש ייווצ ףיוא | תֹוהְל ינש לע
 .ןעלֿפַאמ ;םיִנֵבֲא !

 טָאג טָאה רימ ןּוא .די הָוהְי הִָּצ יִתאְו די

 אוהַה תָעָ
 םכְתֶא דּמַלְל

 םיטפשמו םיקח
 םתא םֶבֶתֹׂשֲעַל

 . ןעלהָאֿפַעּב
 טייצ רֶענֶעי ןיִא

 ךייא ןענרהעל ּוצ

 - ןעטבער ןּוא ןָעצְעזְעג

 ןָאהמ ייז טלָאז רהיא םּוא

 ,דנאל םיִא ןיראב
 ?ןע =

 םירבע םתַא רשא
 הָמש

 :הָתְשְרְ + ןצ
 דאמ םָּתְרַמשִנְו ומ
 - תטפ
 םתיאר אל יִּכ

 \ הָנמִּת לכ

 .ןַעּברֶע ּוצ סע

 ְךייַא טלָאז רהיא ןּוא ומ
 ןעטיה רהעז

 ,ןעלעװ ערֶעייֵא בעיל ּוצ

 ןהָעזֲעג טינ טָאה רהיא ןֶעד

 טלַאטשעג ןייק

 ְךיניֵע אָּׂשִּת ןפו טי |
 7 | - ,רָעּביִרַא טהָעג רהיִא ןיהּואוו

 ,גַאמ םָעד ןיא םויִּב

 טרֶערֶעג טָאה טָאג ןָעוו הָוהי רב

 ךייַא ּוצ םֶכיֲֵא

 ברח ןיִא בֶרֹחַּב

 .רָעייפ ןעטימ ןוֿפ :שאה ךותמ

 19 .ד ,ןנחתאו ,םירבד

 טינ טלָאז רהיִא טימַאד .ומ
 ןַעּברַאדרַעֿפ

 םינ ךייא טלָאז רהיֵא ןּוא
 ןעבאמ

 רליב ןָעטקַאהָעגסיוא'נַא

 ןותיחשת ןפ .זמ

 םכל םֶתיִׂשֲעַ

 לס
 ' לֶמָס לָּכ תַנּומְּת

 וא רכז תינבת

 סָאוומָע ןוֿפ טלַאטשעג א
 ,ץֵעג א

 ןָאורְעְפסנַאמ א ןוֿפ דליּב ַא
 .רָטמיצנעיורפ א ןוֿפ רֶעדָא ;הבקִנ

 דליב ַא וי תיִנֵבַּת .זי

 ,היֿפ ַא סָאװטֶע ןּוֿפ המהב לכ

 ,דרָע רעד ףיֹוא סָאװ ץינָאָב רֶשֲא

 דליּב א תינבת

 מעג ַא םָאװטֶע ןוֿפ ףִנַּכ רופצ לכ

 מיהו ןרָעטנּוא טהילֿפ סָאװ ףּעָּת רֶׁשֲא
 :םימשב

 דליּב א .חי 0 תיִנבִת .חי

 סעדנעכעירק א סָאװטֶע ןופ הַמָדֲאַּב שמר לָּ
 ,ררָע רָעֹד ףיוא

 ,שיפ ַא סָאװטֶע ןופ דליב א הָנְד לָּ תינבת

 םיּמַּב ֶׁשֲא
 :ץראל תחתמ

 רָעְסַאוו ןיִא זיא סָאװ

 .דרֵע רֶעֹד רֶעטנּוא

 טינ טסלָאז ּוד סָאד ו וא .טי
 ןעגיֹוא ענייד ןעביוהפיוא |
 ,לעמיה םּוצ המימשה

 שמשה תֶ תיא
 יה תֶאו
 םיִבֵכֹוּכַה תֶאְו

 םִיַמָּׁשַה אָבְצ לכ

 ןוז יד ןהָעְז טסעװ ּוד זַא ןּוא

 דנָאמ םָעד ןּוא

 ,ןערעטש יד ןּוא

 םוֿפ טֿפַאשרַעה עצנַאג סָאד
 ,לעמיה

 ,ןערֶעװ טרהיפרָעּפ ּוטסֶעוו תחדנו

 ןעקּוב ךיז טסָעוו ּוד ןוא | םהל תיוחתשהו
 ,ייז ּוצ | לש < תה:

 ,ןענעיד ייז טסָעוו וד ןוא םֵּתְדִבֲעַו

 ,טָאג ןייד ,טָאג עכלעוו ,יד| ל קלָח רֶׁשֲא
 טליימֲעגּבָא טָאה
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 רעקלָעֿפ עלא ראפ םיִמעַה לכל

 סער רעטנא (ןענֶעז עכלעוו) :םימשה לכ תחת
 .לעמיה ןֶעצְנַאג --- ₪0
 טָאנ טָאה ךייא רַעְבָא כ חקל םֶכְתאְו .כ

 ןעמּונֲעג . !הוהי
 טרהיפעג ל:% "יז - ;םיֹורַא .ךייא טָאה רע ןוא = ' םכתא אצזו
 לזרבה רּוּכִמ
 .םירצִּמִמ
 ול תויהל

 הָלַחְ םֶע
 ;הָוַ םֹויַּכ

 ףנאתה הָוהיַו .אכ
 יב

 ,ןֶעװייַא םֶענרעזייִ ןוֿפ

 ,םירצמ ןופ

 םהיִא רַאֿפ ןייז ּוצ

 ,קלָאֿפ ןֶעגייַאנַא

 .טנייה זיא סָאד יוו

 טנרָאצעג טָאה טָאג ןוא .אב
 רימ ףיֹוא

 רֶעטרעװ ַערֶעייֵא רַאֿפ םכירְבּד לע

 עשו
 יִרָבָע יִּתְִבְל
 ןְרַיַה תֶא
 אב תל

 הבוטה טק אה לא

 ,ןָערָאוושָעג טָאה רֶע ןּוא

 ?רֶעּבירַא טינ לָאז ךיִא סָאד
 ןהָעג

 ןררי םָעד

 טינ לָאז ךיא סָאד ןּוא
 ןעמוקנײרַא

 ,דנַאל ַעֹמּוג סָאד ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ ל
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 .והָלחַנ . ןת

 תַמ יִכֹנָא יִּכ .בכ

 תאזה ץֶרֶאַּב

 רבע יִּגניֵא

 ןקריה תֶא
 םיִרְבֹע םֶּתַאְו

 .לייטּברֶע םלַא רוד טיג

 ּברַאטש ךיִא ןעד .בכ

 ,דנַאל ןָעזיד ןיִא

 רֶעּבירַא טינ הענ ךיִא

 ; ןדרי םָעד

 רֶעּבירַא טהָעג רהיא רֶעּבֶא

 ןַעּברֶע טָעוװ רהיִא ןּוא םתשריו

 .דנַאל עמונ סעזיד | יב יה ץָראָה תא
 :תאזה

 םֶכָל ורמשה .גכ

 וחְּכשִת ןָכ

 ,ךייא טָעטיה .גב

 םינ טלָאז רהיֵא סָאד
 ןַעסעגרעֿפ

 הֹוהְי תיִרּב תא

 .5 ,ןנחתאו ,םירבד

 ,טָאג ןוֿפ רנוּב םָעד
 ,טָאנ רֶעייֵא םכיקלא

 ךייַא טימ טָאה רָע ןֶעבלֶעוו םֶכמע תַרָּב רֶׁשֲא
 ,ן סֶאלשעג |

 טינ ְךייַא טלָאז רהיא ןוא :
 ןעטקַאהענסיֹוא ןייק ןעכַאנ | לס םֶכָל ם םתישעו

 ,רליב
 ,סָאוומִע ןופ טלַאמשעג א לכ תנומּה
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 ַא זיא אה ר שא

 :אנק לא

 םיִנַּב דיִלֹות יִּכ .הכ

 סעדנערהעצרעֿפ
 ,רַעײֿפ

 .טָאנ רַעגיטכיזרָעֿפיײַא'נַא

 ןֶערהָאּבֲעג טסָעװ ּוד ןֶעװ .הכ
 רעדניק |

 | רֶעדניק םדניק ןּוא םינב יֵנבּו

 גנַאל טָעוװ רהיא ןּוא םֶּתְנַׁשֹונְ
 (' ןעניֹואוו

 ,דנַאל םיִא ץֶראַּב

 ןֶעּברַאדרַעֿפ טָעוו רהיֵא ןּוא םחשהו

 ןעכַאמ טָעװ רהיא
 ,דליּב ןַעטקַאהעגסיֹוא' נַא

 ,םָאומע ןוֿפ טלַאטשַעג א

 ןּוא לָספ סתישעו

 לכ תנומת

 ערה הישע

 ְךיִתֹלֶא הוה יִניעּב

 :וסיעְבה
 םֶכַב יִתְיִעַה :וב

 סָעזַעב ןָאהט טָעוו רהיא ןּוא

 ,טָאג ןוֿפ ןָעגיוא יד ןיא
 ,טָאג ןייד

 .ןֶענערָאצרַעד ּוצ םהיא

 עגייצ רַאֿפ ךיִא םהָענ .וכ
 טנייה ךייַא ןֶענֶעג | םויה

 לַעמיה םִע 7 םימשה תֶא

 ,ררָע יד ןּוא ץֶרַאָה תאו

 ןעצנַאגניִא טעו רהיא סָאד ןודבאת רבא יִּכ
 ןֶערֶעו ןָערָאלרַעֿפ 00
 וי - ךינ ףיֹוא רהמ

 ,דנַאל םָעֹד ףיֹוא ןופ ןיראה לעמ

 רֶעּבירַא טהָעְג רהיא יהוא = םי רבע םֶּתַא רֶׁשֲא
 ,ןררי םָעד

 . ןֶערָעוו א )0



 .דימלתהו הרומה תרות

 ;ןַעּברֶע ּוצ סע התְשְרְ
 ןעּביילב םינ גנַאל טָעוורחיִא םיִמִי ןכיראת אל

 = חש
 דַמָשִה יִּכ

: 
 , ןירַאד

 טנילימרעֿפ טָעװ רהיא עד
 ג .ןֶערָעוו : ןודמשת

 ןרי קי
 ךייַא טָעװ טָאנ ןוא כ הוהי ץיִּפַהְו .ּוכ

 [עטיירג פשוצ םכתא

 ,רָעקלָעּפ יד ןָעשיווצ םימעּב

 םּתְראָשְנו
 פְמִמ יִתְמ
 - םֹוַּּב
 הוהי גהני רשא

 :הַמְש םֶכְתֶא

 טרָאד טָעוו רהיֵא ןּוא .חכ םש םֶּתְדַבֲעַו .חכ
 נעיד

 לע יקל

 ;רֶעּביִא טָעוװ רהיא ןּוא
 ןֶעּביילּב

 ןֶעשנעמ גינעוו

 ,ןענָאיצַאנ יד ןעשיווצ

 ךייַא םָעוװ טָאנ ןיהּואוו
 .ןערהיֿפקַעװַא

 ,רֶעטֶעג

 ,דנעה סנעשנעמ ןוֿפ קרָעו יד עמ

 נא ₪
 ןוארי אל רֶׁשֲא

 עֶמְׁשִי אלו
 ןולבאי אלו
 ןְחיִרי אלו

 ,ןיימש ןּוא ץלָאה

 טינ ןֶעהָעז עכלעוו

 טינ ןֶערעה ןוא

 טינ ןָעסֶע ןּוא

 .םינ ןעקעמש ןּוא

 ןֶעכוז טָעוװ רהיִא ןוא .טכ םֵׁשִמ תל .טכ
 טרָאד ןיֿפ :
 ,טָאג ןייר ,םָאג

 66 טפ5פ

= 
 שרת יִּכ
 בבל לב
 :ףשפנ לֶבְ
 הל רַצַּב ל
 ןעֿפערט טעו ריד ןּוא | ףואצמו

 ,רָעטרֶעװ עלא עיד הָלַאְת םיִרָבּדַה לכ

 ,ןעניֿפעג טסָעװ ּוד ןּוא

 ןעכוז םהיֵא טסעװ ּוד ןֶעוו

 ןעצרַאה ןעצנַאג ןייד טימ

 .עֵלעַעז רֶעצנַאג ןייד םימ ןוא

 ,ןייז טכעלש טָעוו ריד ןָעוו .ל

 21 .ד ,ןנחתאו ,םירבד

 םימיה תירחאב

 תְבַׁשְו

 (!ןעטייצ עגידרעטעּפש יד ןיא

 ןערהֲעקקירּוצ ךיז ּוטסָעוו

 ,טָאג ןייד ,טָאג וצ

 א מש ש

 םוחר : יּכ /

 .םימש ןייז ןערעה טסָעוו ןוא

 רֶעגיצרעהמרַאּב

 טָאנ
 א

 ַא ןעד . ,אל

 ,טָאנ ןייד ,טָאג זיא

 ,ןֶעזָאלּבָא טינ ךיד טָעוװ רֶע - אל

 טינ ךיד םָעוװ רֶע ןוא ףתיִחשי אלו
 ,ןעבראררעפ

 ןעסעגרַעֿפ טינ טָעוו רֶע ןוא חבש אלו

 ,ןרֶעטלֶע ענייד ןופ דנּוּב םער

 יז ּוצ םָאה רֶע סָאװ
 .ןערָאװשעג

 ךָאד געיֿפ ןֶעד .בל

 ףיתבא תר תא

 !םֶהָל עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא
 אנ לאש יִּב בל

 םינשאר םיִמָ
 נפ ו שא

 ,ןעמייצ ַעטשרֶע יד ןֶעגעו

 ,רידרָאֿפ ןֶעווֲעג ןֶענַעז עכלַעו

 ,נָאט םָעד ןופ םויה מל

 ןעֿפַאשעּב טָאה טָאג סָאװ םיהלא אֵרַּב רֶׁש לא

 ןעשנעמ ַא םֶדֶא

 ,דרָע רַעְר ףיוא ץֶראָה לע

 לָעמיה עדנע ןייֵא ןופ ןּוא םימשה הֹצְקְמִלּ

 ןוֿפ ַערנֶע ןרֶעדנַא םוצ זיב םיִמָּׁשַה הצק ₪
 --- ,לעמיה

 ןהָעׁשֲעג זיִא םִע ּוצ היהנה

 הוה לֹודּנַה רֶבָדַּכ
 ּוֹומַּב עמשנה וא

 ךאז עסיֹורג עזיד יוו
 סניֹוזַא זיא סֶע ּוצ רָעדֶא

 ? ןערָאװַעג טרֶעהֲעג
 םע עמשה .גל טָאה קלָאֿפ ַא ּביֹוא גל

 טרעהעג + דר
 םיהלא לוק

 שָאַה ךותמ רֵּבִדְמ
 תעמש רֶׁשֲאַּכ

 התא
 0 ;יחיו

 ,םימש סָעטָאג

 ןעטימ ןוֿפ גידנֲעדַער
 --- ,רַעײֿפ

 -- ,טרעהעג טסָאה ור יוו

 ? ןַעּבעל ןַעּבילּבעג זיא ןּוא

 .געמ יד ןּופ עדנָע םִא (+
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 םָאנ ַא ּביֹוא רֶעדָא .דל םיהלא הָסְנִהֹוא .דל
 טבּורּפֶעג טָאה

 ןעמוק אבל

 ןָאיצַאנ א ןָעמהְענּוצסיורא יוג ֹול תַחְקִל

 ןָאיצַאנ רעדנַא'נַא ןעשיווצ ןוֿפ יוג ברקמ

 ,ןֶעגנַעֿפּורּפ ךרוד תַפַמּב

 ךרוד ןּוא ןַעכייצ ךרּוד םיתפומבו תתאב
 רעדנּואו

 ,טיירטש ךרוד ןּוא הָמְָלְִבו

 דנַאה רֶעקרַאטש א טימ ןּוא הקזח דיבו

 היוטנ עורב
 םיִלְֹג םיִאְרּומְב

 לְֹּכ

 םֶכָל הֵׂשָע רָשָא

 כחל הָוהְ

 ;סיוא'נַא
 םרא ןעטקערטשעג |
 :עבילקערש עסיֹורג ךרוד ןּוא

 ,רעדנּאוו

 םומ ןּוא

 ,יֹוזַא רָאנ

 ךייַא םימ ןָאהטעג מָאה סֶע יוו

 ,טָאג רָעייֵא ,טָאנ

 םירצמ ןיִא םירְצִמַּב

 ? ןעגיוא ענייד רָאֿפ ךֶנעל

 ןעזיווַעּב זיִא ריד חל | תארה התא .הל
 ןֶערָאװעג תחנת +

 /  (ןענעקרֶע ּצ תַעְדִל

 ,טָאג רָעד זיא טאג זַא אוה הָוהְי יִּב
 םיהלאה

 םהיא רֶעסיֹוא רהָעמ רענייק :ודבלמ דֹוע ןיא

 םימשה ןמ .ול

 ולק תֶא ָךֲעַמְׁשִה

 לעמיה ןּוֿפ .ול

 ןערעה טזָאלֲעג ריד רע טָאה
 ,םיטש ןייז

 ,ןֶענרהֲעל ּוצ ךיד םּוא ףרסיל

 דרֶע רֶעֹד ףיוא ןּוא ץְראַה לעו

 ןָעויוועּב ריד רֶע טָאה ףארה

 הלודגה ושא תא

 מש וי
 :שאה ךותמ

 ,רֶעיײֿפ סָעסיֹורג ןייז

 וטסָאה רֶעטרֶעװ ענייז ןּוא

 .רַעיײֿפ ןעמימ ןוֿפ

 .ןֶעסיװ ּוצ (

 .דימלתהו הרומה תרות

 טרעהעג

 .ד ,ןנחתאו ,םירבד

 טָאה רֶע לייוו ןוא ל בַהָא יִּכ תַחַתְו .ול
 טּבעיִלֲעג

 ןרֶעמלֶע מייד תב תא

 טלהעוורעסיוא טָאה רֶע ןּוא וערזב רחביו
 רערניק (+ערֶעייז 0 0

 יי לי טי ךָא וירחא
 טרהיֿפֲעגסיֹורַא ךיד רֶע טָאה נפ ךאצ וו

 ןײלַא

 טֿפַארק רֶעסיֹורג ןייז טימ לודנה ֹוחכַּב

 | .םירצמ ןוֿפ :םירצפמ

 ןעּבײרטרָעֿפ ּוצ .חל שירוהל .חל

 ןוא ערעסערג ,רַעקלָעֿפ םיִמְצֲעַו םילדגסיוג
 ,ריד רַאֿפ ערעקרַאטש ךמ < \ |

 ,ריד רָאֿפ ךינפמ
 ןעגניירבּוצניירַא ךיד ךאיבהל

 רֶעייז ןֵעּבֲעגּוצּנָא ריד םּוא םצרא תא ָךל תתל
 דנַאל + 4 6 : += +

 לייטּברֶע סלַא הלחנ
 דנה

 :הזה םֹויּכ
 טנייה ּוטסלָאז ָאלַא טל םֹויה תעדיו .טל

 ןעסיוו
 ,ןעצרַאה ןיידוצריד פהענ ןיא ָךֵבַבְל לֶא תבשחו

 אוה הוהי יב

 .טנייה זיִא םָע יו

 טָאג רעד זיִא טָאג סָאד
 םיהלאה

 ןֶעּביֹוא ןוֿפ לָעמיה םיִא .לעממ םיִמָׁשַּב

 ןופ דרֶע רעד ףיֹוא ןוא תחתמ ץראה לו |
 , ןעטנוא | עי 5
 | רהעמ רָענייק : דוע ןיא

 ןֶעטְכַאּבְאְעּב טסלָאז ּוד ןּוא .מ תרמשו .מ

 ןעצעזעג ענייז ויקח תא

 ויתוצמ תא

 ףצמ יִכָֹא רֶשָא
 ו

 - ל בטי רֶׁשֲא

 ףירחא ךיגבלו

 .ענייז )1

 ,ןֶעטָאּבַעג ענייז ןּוא

 ריד להָעֿפֶעּב ךיִא עכלעוו

 ,טנייה

 ריד ןייז םּוג לָאז סֶע םּוא

 ,ריד ךָאנ רערניק ענייד ןּוא

 .םהיא (



 .דימלתהו הרומה תרות

 גנַאל טסלָאז ּוד םּוא ןוא םיִמי ךיִראת ןַעַמְלּו
 ןעּבײלּברַעֿפ

 ,דרָע רֶעד ףיוא המדאה לע

 ,טָאג ןייד ,טָאנ עכלעוו ךיהלא הוה רֶׁשֲא
 ריד טיג = ןתנ

 .ןעמייצ ַעלַא (ףיוא) :םימיה לָּ

 .ישילש

 השמ טָאה ןַאד .אמ השמ ליִּדְבִי זָא .אמ
 טרָערנּוזַעגּבָא

 טרעטש יירד םיִרָע שלש

 5 רה רֶבֵעְּב
 :שָמש הָחְרַמ
 הָּמָׁש .םֶנֶל .במ

 ןדרי .םייזרָעד ןּו

 .ףיוא םהָעג ןּוז יד ּואוו

 ןעֿפולטנַא לָאז ןיהַא םּוא .במ
 ,רָעדרָעמ א חצור
 ןָעדרָאמרָע טָעוו רֶעכלֶעװ חַצְרִי דו שא

 דניירפ ןייז והר תֶא

 ,(+ןעסיװ ןהָא תעד ילבּב

 (ןעווענ) טינ םהיא זיִא רֶע ןוא ול אָנש אל אּוהְו
 דנייפ ןייק

 .רָאֿפ (ןּוא) ןרעטסעג | םשלש למתמ
 ,ןרעטסֶעג 0

 ןעֿפױלטנַא לָאז רֶע סנו

 ןטש ר ןופ יא ןי טא םורעה טדעטש ץזיד ןוֿפ ַענייֵא 0 ןמ תַחַא לא

 .ןַעּבעל ןעביילב לָאז רֶע ןוא :יחו

 טס . | רצב תא .גמ
 טי ר יא רו | עטסיוו רַעד ןיא רצב .גמ לס רש

 ,(?ענֲעּבִע רֶעד ןוֿפ דנַאל םיִא = רשימה ץֶרֲאַּב

 ,ןבּואר םַאטש ןופ ינבוארל

 דעלג ןיִא תמָאר ןּוא דָעְלְּגַב תמאר תֶאְו

 ,רג םַאטש ןוֿפ יִדָגְ

 ןשב ןיִא ןלוג ןוא ןשבּב ןלמ תֶאְו

 .השנמ םַאטש ןיֿפ :ישנמל

 .ץַאלּפ רָעדַארג ַא (5  .גידנָעליוו טינ (

 תפש לע רֶׁשֲא |

 8 .ד ,ןנחתאו ,םירבד

 ,ערהֲעַל יד זיא סָאד ןּוא ,דמ הֵרֹוּתַה תאזו .דמ

 הָׂשֹמ םַש רֶׁשֲא
 :לֶאָׂשייִנְּב יִנְפל
 תדעה הלא .המ

 םיקחהְו
 םיִטַּפְׁשִּמַהְ |

 ָׁשֹמ רד רֶׁשֲא
 ֵאָרׂשִי יֵנְב לֶא
 ;םִיַרצַּמִמ םָתאֵצִּב

 ?רָאֿפ טָאה השמ עכלַעו
 טנֶעֶלַעג

 .לָארשי רָעדניק יד רָאֿפ

 ,עםינגייצ יד ןָענַעז עוד .המ

 ,ןַעטכָער יד ןוא ןֶעצֶעזעג יד

 טדערעג טָאה השמ ַעכלַעו

 ,לַארשי רעדניק יד ּוצ

 ןעגנַאנעגסיֹורַא ןֶענעז ייז ןֶעוו
 .םירצמ ןוֿפ

 ןררי םייז:רעד ףיֹוא ומ

 - א

 רועפ תב לומ

 הי ץיראְּב
 מא ל
 בשוי רשא

 ןובַשָחַּ
 ?רָעד טָאה םִע ןעכלעו הֵׁשֹמ הַּבִה רשא

 השמ ןָעגָאלש
 לָארשי רָעדניק יד ןּוא לֵאְרׂשִי נב

 םיְִמִמ תא
 תא וׁשֹריִיַו .זמ

 וצרא
 גע ץרא תֶאְ

 ןָשָּבַה ל
 ירמאח יִכְלַמ ינש
 דר רֶכעּב ׁשֲ
 | :שמש חַרְִמ

 רערעמ .חמ
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 ,לָאהט םיִא

 ,רועפ תיב ןֶעֹנֶעג

 ,ןחיס דנַאל םיִא

 ,ירמא ןּופ גינעק רַעַד

 ,ןֹוּבשח ןיִא טניואוו סָאװ

 ןעגנַאנעגסיֹורַא ןֶענעז ייז ןעוו +
 ; םירצמ ןופ

 טּברֲעַעג ןָעּבָאה יז ןּוא .ּומ
 ,דנַאל ןייז

 ,גוע ןוֿפ דנַאל סָאד ןּוא =

 -- ,ןשב ןוֿפ גינעק רער

 ,ירמא ןּופ עגינעק ייווצ יד

 טייז;רעד ףיוא ןַענעז עכלַעוו
 ןדרי

 ;טייז:ןַעגרָאמ ןענַעג

 ,רערע ןּוֿפ .חמ

 ןופ וערב םייב זיִא םָאװ

 ,ןֹונרַא ךייט ןנרא לחג
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 ןאיש רַה דעו
 :ןומרח אּוה
 ('עטסיוו עצנַאג יד ןּוא .טמ הֵבְרֲעָה לכו .ממ

 ןדרי טייז;רָעד ןוֿפ ןדריה רבע

 ,ןואיש גרַאּב םָעד זיּב ןּוא

 ,ןומרח זיא סָאד

 ,םייזןֶעגרֶאמ ןָעְָעג הָחרזִמ

 א םי םעד זיּב ןּוא הבְרְעַה םי דע

 ןוֿפ םיֿפגרֲעּב יד רֶעטואְ| | תדשא תחת
 .הנסּכ !הָּנִסַּפִה

 .ה .יעיבר

 ?גֶעמַאזּוצ טָאה השמ ןוא .א .תשמ ארקיו 'א
 ןָעַפּורְעג

 ,לָארשי ץנַאג לארשי לב לֶא

 םֶהָלֲא רֶמאֹ
 לאש עַמְׁש

 םיִקְחַה תֶא
 םיִָּפְׁשִּמה תֶאָ

 רב יִכֹנָא רֶׁשֲא

 :טגָאזַעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא =

 ,לַארשי ,רַעה

 ןֶעצעזֶעג יד

 ,ןעטכַער יד ןוא

 דער ךיִא עכלֶעו

 (? ךרָאהֲעג רֶעייֵא ןיִא םֶכֵנְֲאַ
 ;טנייה םֹוַּה

 ןֶענרַעל יז טלָאז רהיא ןּוא םתא םְֶַמלו

 ייז ןעמיה טלָאז רהיִא ןּוא םֶתׂשֲעַל םֶתרמְׁשּ
 .ןָאהט ּוצ

 ,טָאג רַענוא ,טָאנ .ב = ניהלַא הָוהְי .
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 זנוא טימ ןעסָאלשַעג טָאה תר ונע תַרָּ
 דנוּב א

 -- ,ברח ןיִא : : ברחּב

 2 ןרֶעמלֶע ערָעזנוא טימ טינ .ג וניתבֲא תא אל ג

 ןעסָאלשעג טָאג טָאה הָוהְי תַרַּכ

 תאִּזַה תיִרְּבַ תֶא

 ותא יִּ
 ,רנוב ןַעזיד

 ,זנוא םימ רּונ

 ,רימ | .ונְחנֲא

 .עלַא :םייח

 .ןרָעיוא (? .ָעְנָעְבָע (

 .ה ,ד ,ןנחתאו ,םירבד

 טכיזָעגנַא ּוצ טכיױעגנַא .ד םיִנֵפְּב םיִנּפ ד

 ךייא טימ טדערָעג טָאג טָאה םֶכָּמִע הוה י \ רב

 רהב

 :שאה ומ
 דַמע יִכֹנֲא .ה

 םֶכיִניִבּו הָוהְי ןיֵּב
 אוהַה תֶעּ
 םֶכָל דיִגַהְל
 הו רב תֶ

 גרַאּב ן'פיוא

 = .רֶעײֿפ ןַעטימ ןוֿפ

 ('ןענאמשעג ןיב ךיִא .ח

 ךייַא ןעשיווצ ןּוא טָאג ןעשיווצ

 ,םייצ רָענֶעי ןיִא

 ךייַא ןַעגָאז ּוצ םּוא

 ,טרָאװ סָעטָאנ

 טָעטכריֿפַענ טָאה רהיא ןעד םָתארְי יִּכ

 .רָעייפ םָער רָאֿפ שאה ינפמ

 :פיִורַָא טינ םייז רהיא ןוא רהב תיל אלו

 --,גרַאּב םָעֹד ףיוא ןָעגנַאגְעג א **
 : גידנעגָאז יֹוזַא ; רמאל

 | | הוחי יר
  ,טָאג ןייר ,טָאג ןיב ךיא 2 הָוהי כנא 4

 א ְךיִהלֶא
 ?םיֹורַא ךיד ּבָאה ךיִא סָאװ

 טרהיֿפעג
 ,םירצמ דנַאל ןופ

 ףיתאצוה רֶׁשֲא

 םִיַרְצִמ ץֶראמ
 :םיִדָבֲע תיבמ

 ךֶּל היי אל .ז
 םירחא םיהלא

 .זֹוה:ןַעֿפַאלקש ןוֿפ

 ןייז טינ ריד ייּב לָאז +ז

 = רָעמַעַנ ערמַערֿפ ןייק

 .טכיזַעגנַא ןיימ רָאֿפ זיפ לע

 ןעכַאמ טינ ריד טסלָאז וד .ח ָךְל הָׂשֲעַת אל ת

 ,רליב ןעטקַאהְעגסיֹוא ןייק | לָספ

 טלַאטשעג ןייק הנומת לּ

 לָעמיה ןיִא זיא סָאװ ,םָעד ןוֿפ םימשכ רֶׁשֲא

 ןעּביֹוא ןוֿפ לַעַּמִמ

 דרֶע רעד ףיֹוא זיִא סָאװ ןּוא ץֶרֲאַּב רֶׁשֲאַו

 ןעטנוא ןוֿפ תחתמ

 = רַעסַאוו ןיִא זיִא סָאװ ןּוא םִיַּכַּב רֶׁשֲאַו

 .דרָע רעד רַעטנּוא :ץֶרָאָל תַחַּתִמ

 .הָעטש ךיִא (
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 הָוחתשת אל מ
 םהל

 םֶדְבֲעָת אלו

 הוה יִכנָא יִּכ

 ןֶעקּוּב טינ ךיז טסלָאז ּוד .ט)
 ,ויז גצ

 ,ןענעיד טינ ויז טסלָאז ּוד ןּוא

 ,טָאג ןיּב ךיִא םּורָאװ
 ,טָאג ןייד

 טָאג (! רֶעגירֿפייַא'נַא

 דקפ

 תובא ןוע

 נב לע
 םישלש לע
 םיִעּבִר לע

 ןהָאטרעד ךיא

 ןרעמלֶע ןוֿפ רניז יד

 ,רערניק ףיֹוא

 ןעמירד םָעד ףיֹוא ןּוא
 טכֶעלשעג

 םעד ףיֹוא ןּוא ןעמרַעֿפ ם
 טכעלשעג

 .ךימ ןעסַאה סָאװ ,יד ּוצ : יאָנשְל

 דָאנג אּוהמ ךיִא ןּוא -י דֶסֶח השעו .

 רעטכַעלשַעג רֶעדנעֶיֹומ זיב םיפלאל

 ךימ ןעּבעיל סָאװ יד ּוצ יבהאל

 ןעטיה סָאװ יד ּוצ ןוא
 .ןֶעטָאּבעג עניימ

 םינ טסלָאז ּוד ,אי

 ;יִתוצַמ יִרְמֹׂשל
 אָּׂשִת אל .אי

 ןעבערּפשםיוא יי
 ,טָאנ ןוֿפ ןעמָאנ פע | | העָי םש ?ֶא

 , טָאג ןייד ךיהלא
 אושל

 םינ טָעװ טָאנ םּורָאװ הוהי הק ני אל יכ
 טֿפָארטשעּבנּוא ןֶעזָאל
 ?םיֹוא טָעװ סָאװ

 ,טסיױזמּוא

 ,םָער אשי רֶׁשֲא תֶא
 כרס ןעמָאנ ןייז ֹומְׁש תא

 .טסיזמּוא :אושל

 םיה .בי רומש .בי

 נָאמ:תּבש םעד תַּבַׁשֲה םֹוי תא

 ,ןעגילייה ּוצ םהיא ושדקל

 טָאה ,טָאנ ןייד ,טָאג יוו הוהי ְךּוצ אַ
 .ןָעטָאּבֶעג ריד ןֶל יהלא

 .רענידנַערָאצ א (?

 5 .ה ,ןנחתאו ,םירבד

 : םימי תֶׁשֵׁש .גי
 רבעת

 ןָאהמ טסלָאז ּוד ןּוא

 ּומסלָאז גָעמ סע
 ןעמייּברַא

 תישעו
 ::ןהכאלמ ל :

 יעיִבשַה םֹויִו .די

 תוהיִל תַּבַׁש

 .ענייד טײּברַא דע

 גָאט רָעטּבעיז רֶעד רֶעֹּבֶא די

= 

 ,טָאג רַאֿפ תּבש זיא
 ,טָאג ןייד

 ןָאהמ טינ טסלָאז ּוד

 הַכאלְמ לב

 ו. ל : . שרד ןייד ןוא ןהוז ןייד ןוא יד דתבּו ףנבו התא
 ,רעטכָאט

 ןייד ןּוא טכענק ןייד ןוא ףתמאו ףדבעו
 ,טסנעיד יז 77 1 6

 .לָעוע ןייד ןוא סּכָא ןייד ןוא  ףרמַחַו ךרושו

 ד היפ ןייד רָאג ןּוא ךתומהב לכו

 ףר

 .ָךיֶרָעְׁשַּב רֶׁשֲא
 חוני ןַעַמְל
 ףתמאו ְךֶדְבַע

 ,טייּברַא ןייק

 ,גנילדמָערֿפ ןייר ןּוא

 ענייד ןיִא זיִא רָעכלֶעוו
 ,ןֶערֶעיֹוט

 ןעהור לָאז םָע םּוא

 טסנעיר ןייד ןּוא טכענק ןייד

 :ָךֹומּכ .וד יוו :דומנ
 ,ןעקנַעדעג טסלָאז ּוד ןוא ,ומ תרבזו .וט
 . טכענק ַא ןֶעוועג םויּב וד זַא תייה דבע יּכ

 שר ןידצ

 םִיַרְצִמ ץֶרָאב
 0 הי דאצו
 יקל הָוְיָךָאְצי

 ,םירצמ דנַאל םיִא
 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג ןוא

 טרהיפעגסיורא ךיד
 ןעטרָאד ןוֿפ םשמ |

 דנַאה רעקרַאטש א טימ הקזח ריב

 - ?םיוא'נַא טימ ןּוא היוטנ ערזבו
 ,םרָא ןעטקערטשעג םוראד ןּכ לע

 ןִע הָאֿפֲעּב ןא ל : יחל החי ,טָאג ןייד ,טָאג ריד טָאה

 .גָאמ:תּבש םָעד ןַעכַאמוצ | םוי תא תושעל
 : תבטשה
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 קויל

 ַערהֶע .וט דֵּבַּכ .וט

 ,רָעמּומ ןייד ןּוא רַעטָאֿפ ןייד ףפא תאו ףךיבא תא

 טָאה טָאג ןייד ,טָאג יוו הָוה י ָךְּוִ רֶׁשֲאַּכ
 ,ןעלהָאֿפֲעּב ריד

 ימי ןכיִרָאי ןטמל

 ל טי ןעמל
 ךיז ןעלָאז נע ענייד םּוא

 ,ןערעגנעלרַעֿפ
 ןייז םּוג ריד לָאז סֶע םּוא ןּוא

 ,דרֶע רעד ףיוא הָמָדֲאָה לע

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ ףיקלא הָוהְי רֶׁשֲא

 .ריד טיג ֵל ןמנ

 ;ןעְררַאמ טינ טסלָאז ּוד .וי חצרת אל .זי

 ןָעְבְערְּבָעהַע טינ טסלָאז ּוד ףאנת אֹלְו

 ,(+ ןֶענֶע'בנג טינ טסלָאז ּוד בנְנְת אלו

 ,(ןענייצ םינ טסלָאז ּוד ָךֶעְרב הנעת אלו
 רניירפ ןייד ןַעגעג "7:7

 .עגייצ רַעשלַאֿפ םלַא < :אוש דע

 ןָעטסּולָעג טינ טסלָאז וד חי דֹמחַת אלו .חי

 28 ,דנײרֿפ ןייד ןוֿפ יֹורֿפ יד ךער תשא

 ןעמסּולעג טינ טסלָאז ּוד הואתת אלו

 , דניירפ ןייד ןוֿפ זיוה סָאד ףער תיֵּב

 ,רלֲעֿפ ןייז והדש

 ,טסנעיר ןייז ןּוא טכענק ןייז ותמאו ֹוּדבֲעְו

 ורמחו ֹורֹוׁש

 :ףָערְל רֶׁשֲא לכו

 ,לָעוֲע ןייז ןוא םֹּכָא ןייז

 ןייד ייּב סָאװ ,סָעלַא ןיא
 .זיִא דנײרֿפ

 .ישימח

 םירבדה תא .טי

 הָלֶאָה |
 הָוהְי רֵּבְּד

 םֶכלֲהְק לַּכ לֶא
 = =ּב

 רֶעטרַעװ עזיד ,טי

 טדָערֲעג טָאג טָאה

 גנולמַאזרָעֿפ רֶעצנַאג רֶעייַא ּוצ

 גרַאּב םָער ףיֹוא

 .סָאושֶע ןֶעגָאז ,ןעטרָאװטנַא (? .ןעלהָעטש (:

 .ה ,ןנהתאו ,םירבד

 ,רַעיײֿפ ןעטימ ןופ שאה ךותמ

 ,לַעּבַענ םָעד ןוא ןֶעקלָאװ רֶעד לֵפְרָטִהְ ןנעה

 ,םיטש רָעכיֹוה ַא טימ לודּג לוק

 ;('טינ רהעמ ןּוא ףסי אלו

 ייז טָאה רֶע ןוא םבתכיו
 ןַעּבעירשַעגֿפיֹוא

 ענרענייטש ייווצ ףיוא םיִנבֲא תחלינש לע
 ,ןעלפאמ ,

 .רימ ןֶעּבֲעגעג ייז טָאה רֶע ןוא לא בניו
 ,ןֶעווֲעג זיא םַע ןוא .ּב יהיו .כ

 טרֶעהרֲעד טָאה רהיא יוו םֶכֲעַמְׁשּ

 םימש יד לוקח תא

 ,סינרעטסניֿפ רֶעד ןוֿפ ףשחה ךותמ

 גרַאּב רֶעֹד דנערהעװ שאב רעב רההו
 ,רעייפ םיִא טנֶערּב ו
 ,רימ ּוצ ןַעגנַאנעגּוצ רהיא טייז ילא ןוברקתו

 ןעמַאמש דל לני ערעייא ןופ רעטפיוה עלא םכימבׁש ישאר לּכ

 .עטסַעמלֶע ָערֶעייֵא ןּוא : םכינקזו

 :טגָאזַעג טָאה רהיא ןּוא .אכ ורמאתו .אכ

 הז ןה

 טָאה ,טָאנ רָעזנוא ,טָאג וניחלאהוהיונארה
 ןעיועב מוא = שיא

 טייקכילרעה ןייז ורב תֶא

 ,םייקפיורנ ןייז ןּוא ולד תֶאְו
 רימ ןֶעּבָאה םימש ןייז ןוא

 טרֶעהַעג |
 .רָעַייפ ןָעטימ ןופ

 ונעמש ולל תֶאְ

 אה ףותמ שאה ךותמ
 וניאר הֶּזַה םֹויַה

 | םיִהלֲא רֵּבַרְי יִּ

 ,ןהָעזֲעג רימ ןַעּבָאה טנייה

 טדער טָאג זַא

 , ןעשנעמ םָעֹד טימ םדאה תא

 .ןָעּבָעל טביילב רֶע ןּוא יַחְו

 ,רעְּבָא טציִא ,בכ | הֵּתְעַו .בכ

 רימ ןַעלָאז סָאװ רַאֿפ תומנ המל
 ? ןעבראמש + | דוצ

 טימ ןיילַא טרָערָעג טינ טָאג טָאה רהָעמ (1
 .רימ ךרּוד רּונ ךייַא



 שאה ונלכאת יּכ

 תאזֲה הָלֹדִַּ

 ונחנא םיפסי םֶא

 הָוהְי לוק תֶא
 וניהלא

 דוע

 :ונתמו
 ;ןדד+

 רֵׂשַּב לֵב ימ יִּכ .גב

 עַמָׁש רֶׁשֲא
 םייח םיהלא לוק

 ׁשֵאָה ומ רָּבִדִ
 ומ
 ;יחיו

 התא ברק .דכ

 עמשו

 רמא' רֶׁשֲא ַּ תא

 וניהלא הוהי

 וניל רֵּבַרְּת ּתַאְ

 רֵּבַדְי רשא לכ תֶא

 וניהלא הוה

 לא
 ונעשו
 :ּונישע

 הָוהְי עַמְּׁיַו.הכ
 ֶכיְִֵּד לוק תֶא
 לא סכר
 ל הְָי רָמאָ

 שינעפנשעב 6
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 רעַיי5ִפ עסיֹורג סעיד ןֶעד
 ;ןֶערהֲעצרַעֿפ זנוא טָעוו

 ןַערָעה ךָאנ ןֶעלֶעװ רימ בוא :
 טמשל

 רעזנוא ,טָאג ןופ םימש יד
 ,טָאג

 ,רָעטייוו ךָאנ

 .ןַעּברַאמש רימ ןֶעלֶעוו

 סָאװטֶע זיא ּואוו ןעד ,גנ
 ,(! שיילפ ַא

 טרעהָעג טָאה רֶעכלַעוו

 םָעד ןוֿפ םיטש יד
 ,טָאג ןעגידנַעּבעל

 'ןעטימ ןוֿפ טרער רֶעכלעװ
 ריי

 ,רימ יוו יוזַא

 ? ןַעּבעל ןַעּבילּבעג זיא רֶע ןּוא =

 ּוד טנהָאנ ּוצ הָענ ,דכ

 רעה ןּוא

 רעזנוא ,טָאג סָאװ ,םָעלַא
 .ןעגָאז טעוו , טָאג

 זנּוא ּוצ ןֶעדֲער טסעו ּוד ןוא ו

 רעזנוא ,טָאג סָאװ ,סָעלַא
 ןערער עו טָאג

 ,ריד ּוצ

 ןערֶעה ןָעלָעוו רימ ןּוא

 .ןָאהט ןֶעלֶעוו רימ ןּוא

 טרעהענּוצ טָאה טָאג ןּוא .הכ

 ,רעמרֶעווערֶעייַא ןּוֿפ םיטש יד
 טרֲערֲעג טָאה רהיא ןָעוו

 ,רימ רצ
 רימ ּוצ טָאה טָאג ןוא

 :טגָאזעג
 / טרָעהָעג ּבָאה ךיא

 .שנעמ |

 ,ןנחתאו ,םירבד

 לֹוק תֶא

 הזה םָעָה יִרְבִּד

 ךיֶלֵא ּורְּבִד רֶׁשֲא
 ןביטיה

 !ורֵּבְּד רשא לָּ

 ןֵּתִי יִמ .וכ

 םֶהָלהְ םָבְבלהְיתְו
 יִתֹא הֶאְרִיל
 רמו
 יִתוצִמ לָּכ תֶא
 םיִמּיַ לֵב

 םֶהָל בטיי ןַעַמְל

 םֶהיֵנֹבִלְ

 ;םֶלעֶל

 םֶהָל רֹמֲא ל זמ

 םֶכָל ּובּוׁש

 ּוםְכלָהאל
 התאו .חכ

 ירַּמִע רמַע הפ
 ףילא הָרּבַדאַ

 הָוצִּמַה לָּכ תֶא
 | םיִּקְחַהְ

 םיִטַפְׁשִּמהְ

 םדמלת רֶׁשֲא

 ץראב ושעו

 םֶהָל ןתניכנָארְׁשַא

 הָּׁשרל

 .געט עלא (
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 | םיטש יד

 םעזיד ןוֿפ רֶעטרָעוװ יד ןוֿפ
 ,קלָאֿפ

 ריד ּוצ ןָעְּבָאה ייז סָאװ
 ;טרֶערעג

 ןָארטעג וג ןָעּבָאה ייז

 ןעּבָאה ייז סָאװ סלַא (טימ)
 .טדָערעג

 ןַעּבעג טלָאװ רֶעוו .וכ

 ,ייז ייּב ןײזלָאזץרַאה סָעזי זַא

 רימ רַאֿפ ןעטכריֿפ ּוצ

 ןעטכַאּבָאעּב וצ ןּוא

 ,ןעטָאּבעג עניימ עלא

 ,(:רֶעמיִא

 ייז ןייז םּוג לָאז סֶע םּוא

 רעדניק ַערֶעייז ןוא

 | .גיּבייֵא ףיֹוא

 ;ייז גָאז ,הָעג וכ

 קירּוצ ךייא םרהעק

 .ןֶעטלַעצ ָערֶעייֵא ןיא
 וד ןּוא .חכ

 ,רימ טימ ָאד העמש

 ןעגָאז ריד לע ְךיִא ןּוא

 ןֶעמָאּבַעג יד רָאג

 ןעצעזעג יד ןּוא

 ,ןַעטכער יד ןּוא

 ערליי

 ןָאהמ סֶע ןַעלָאז ייז |
 ,דנַאל םיִא

 יז ביג ךיִא סָאװ

 .ןָעּברֶע וצ סֶע
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 םתרמשו .טכ

 תֹוׂשֲעַל |

 םָאה טָאג רֶעייֵא ,טָאג יוו | הֹוהי הוצ רֶׁשֲאַּכ

 ;ןֶעלהָאֿפעּב ךייא !םֶכְֶא םֶכילֶא
 ורפת אל

 :לאמׂשי ו ןיִמִי

 ר לכ
 הוהְי הוצ רֶׁשֲא

 םֶכתֶא םֶכיִחֹלַ

 ןעטיה טלָאז רהיֵא ןּוא .טנ
 ,ןָאהֿמ ּוצ

 ןערהֶעקּבָא טינ טלָאז .רהיא

 .םקניל רֶעדָא םטכער

 ,גָעװ ןעצנאג םָעד ןיִא .ל

 ,טָאנ רֶעייֵא ,טָאג סָאװ |
 ; ןעלהָאֿפַעּב ךייַא טָאה

 ,ןהָעג רהיִא טלָאז | וכל

 ןֶעּבֶעל טלָאז רהיא םּוא ןויחת ןעמל

 ןייז טּוג ךייא לָאז סֶע ןּוא םֶכָל בֹומְ

 ןֶעּביילּב גנַאל טלָאז רהיא ןּוא םימי םֶּתכַרֲאַה

 | ,דנַאל םָעד ןיִא ץֶרּב

 .ןַעּברֶע טָעוװ רהיֵא םָעכלֶעוו

1 
 ,טָאּבֲעג סָאר זיִא סעיד ןוא .א

 :ןושרית רשא

 הִוְצַּמַה תאזו .א

 םיקחה

 םיִטַּפְׁשִּמִהְ

 טָאג רֶעייֵא ,טָאג עבלַעװ| החי הָוִצ רֶׁשֲא
 ,ןעלהָאֿפֲעּב מאה םָכיִהלֶא

 םֶכְתֶא דַּמִלְל

 ראב תושעל
 םירבע םֶּתַא רֶׁשֲא

 ןֶעצֶעזֶעג יד

 ,ןַעמכָער יד ןּוא

 , ןערהעל ּוצ ְךייַא

 ,דנַאל םעַד ןיא ןָאהט ּוצ םּוא

 רֶעּבירַא טהָעג רהיא וואו
 המש

 ;ןַעּברֶע ּוצ סע 0 :ּהתשרל

 ןעטכריֿפ טסלָאז ּוד םּוא .ב אֵריּת ןטמל .ב

 ,טָאג ןייד ,טָאג ףיקלא הֹוהְי תֶא

 ןֶעטכַאּבָאַעּב ּוצ .רמשל

 ןֶעצֶעזעג ענייז עלא | ויתקח לָּב תֶא

 ו ,ה ,ןנחתאו ,םירבד

 ,ןֶעמָאּבֶעג ענייז ןּוא ויתוצמו

 ףְצְמ יִכָֹא רֶׁשֲא
 ו הָּתַא

 ,ריד לע ךיא עכלעו

 ןהוז ןייד ןּוא ּוד

 ,ןהוז ןייד ןוֿפ ןהוז רעד ןּוא ְךנּב ןבו

 ,ןַעּבעל ןייר ןופ געמ עלא ךייח יִמ לפ

 גנַאל םסלָאז ּוד םּוא ןוא :ךימי ןכראי ןעמלו
 ןעבע ₪ + ל
 טסלָאז ,לָארשי ,ּור ןוא .ג לארשי תעמשו ג

 ,ןערעה
 ,ןָאהמּוצ ןעטיה טסלָאז ודןוא | תושעל רמשו

 ,ןייז טּוג ריד לָאז םָע םּוא - בֵטיִי רֶׁשֲא

 ןוֿפ א רעד ,טָאג = הוה רב ראב
 טָאה ,ןֶערֲעטלֶע .ץנייר ףלַדיִתכֲאיֵלֶא

 0 ןעכָארּפשרעֿפ ריד

 ,דנַאל א ןירא

 .גינָאה ןוא ךלימ טסילפ סָאװ :ׁשֵבְדּו בֶלֶח תַבְ

 .יש ש

 ,לָארשי ,רָעה .ד לֵאְרׂשִי עמש .ד

 וניהלא החי

 ;דָחֶא הָוהְ

 ,טָאג רָעזנּוא ,טָאג

 .רֶענייֵא זיִא טָאנ

 ןעּבעיל טסלָאז ּוד ןּוא .ה ְּתְבַהֲאְ .ה

 ,טָאנ ןייר ,טָאג | ףיהלא הָוהְי תא

 ןעצרַאה ןָעצנַאג ןייד םימ כבל ֵכַּב

 עלַעעז רַעצנַאג ןייד טימ ןוא

 ןעצנַאג ןייד טימ ןּוא
 .ןענעמרעֿפ

 שנ לב
 :ףדאמ לבו

 םיִרָבְּדַה ויהְו 3

 הָלֶאַה

 ריד להָֿפב ךיִא כלו :ָךוצִמ יבא רֶׁשֲא

 ,טנייה 0 2
| 

 יד ןייז ןעלָאז םִע ןּוא רו
 ,רֶעמרֶעוו

 :ָךְְבִל לַע .ןֶעצרַאה ןייד ןיא
 .טרָערעג(" .ןַערֶעגנַעלרַעֿפ ךיז ןֶעלָאז עמ ענייד (}



 .דימלתהו הרומה תרות

 ?רהָעלנייַא יז טסלָאז ּוד ןּוא .ז
 ,רעדניק ענייד (' ןֶענ

 ןערער טסלָאז ּוד ןּוא
 ייז ןֶענֶעוו

 ,ויֹוה ןייד ןיִא טסציז ּוד ןֶעוו

 ינבְל תנו 2
 םּב ָּתְַּבְ
 ְךתיִבְּב ְךְּתבִׁשְּ
 ,גָעװ םיִא טסהעג ּוד ןֶעווא = ףרדב ךתכלבו

 ךיז טסנעל ּוד ןעוו ןוא ךבכשבו

 .ףיוא טסהעטש ּוד ןָעוו ןּוא ,ףמּוקבּו
 ײז טסלָאז ּוד ןּוא .ח תואל םתרשקו .ח

 ןַעכייצ םּוצ ןעדניבנָא 20 + ג7

 ,דנַאה ןייד ףיֹוא די ל

 סלַא ןייז ןעלָאז יז ןּוא תפטטל יהו
 :יניע ןיב

 ,(? גנורעיצ

 ּהְבְַכו .
 .ןָעניוא ענייד ןָעשיווצ

 ְךְתיֵּב תֹווְמ לע

 יז טסלָאז ּוד ןּוא .ט
 ןעּביירשנָא

 ב
 היהו .י

 זיוה ןייד ןוֿפ ןעטסָאֿפּפ יד ףיוא

 .ןרעיוט ענייד ףיוא ןּוא

 ,ןייז םָעוו .י

 טעוו טָאג ןייד ,טָאג ןֶעוו | הָוהי ָךָאיִבְי יִּכ
 ןעגניײרּבנײרַא ךיד ךיהלֶא

 ,דנַאל םָאד ןיִא ץֶראָה לֶא
 ןערָאװשַעגּוצ טָאה רע סָאװ / בֶׁשֶנ רֶׁשֲא

 ,ןרֶעטלַע ענייד ּוצ ךיתבאל

 ,םהרבַא וצ | םֶהָרְבַאְל

 בקָעיִּו קֶחֶצל
 חס
 ,טדעמש עטוג ןּוא עסיֹורג תבט] תלדג םיִרָע

 תב אל רֶׁשֲא
 םיתבו אי

 בּוט לָּכ םיאְלִמ

 המ ולר

 ,בקעי ּוצ ןוא קחצי ּוצ

 ןַעּבעג .ּוצ רוד

 יֹוּבֲעג טינטסָאה ּודֲעכלֶעו

 רעזייה ןּוא .אי

 ,סטונ סָעלַא ןופ עליֿפ

 טינ טסָאה ּוד ַעכלַעוו
 ,טליֿפעגנָא .

 עטקַאהָעגסיֹוא ןּוא םיבּוצח תרבו
 ,רֲעמַענירּב 6 יי
 / טינ טסָאה ּוד ַעכלֲעַװ תֶבצָח אל רשא
 ,טקַאהעגסיוא | ==

 .דנָאּב;קנעד א (* .ןעֿפרַאשניֵא ('

 9 .1 ,ןנחתאו ,םירבד

 ,רַעמיֹוּבלֶע ןוא רענטרעגנייוו םיִתיִוו םיִמרּ

 טינ טסָאה ּוד עכלָעװ תעטנ אל רשא
 ,טצנַאלֿפַעג + צד

 ןַעסֶע טסָעװ ּוד ןוא תלכאו
 ד ו ו שלג 7:

 ,טַאז ןייז טסָעװ ּוד ןּוא :תעבשו
 +:ןש 1:

 ףל רֶמֶׁשִה ב
 | תֶא חַּכָשַת

2 
 ףאיצוה רֶׁשֲא
 םירצמ ןירָאמ
 = זידְבַע תיִּבָמ

 ,ךיד טיה (ןַאד) .ֿבי

 ;רָעֿפ טינ טסלָאז ּוד סָאד
 ,טָאג םָעד ןֶעסֶעג

 =  ךיד טָאה רעכלֶעװ
 טרהיֿפעגסיֹורַא

 ,םירצמ דנַאל ןופ

 .זיוה ןַעֿפַאלקש םָעד ןוֿפ

 הוהי תֶא -גי
 ןייד ,טָאג .גי| = }

 ךיהלא
 ,טָאג

 ןעמכריֿפ ונסלָאז ארית

 הבעת ותאו

 :עבשת ומָשְב

 ןוכלת אל .די

 ירא 0 םיִהלֲא יִרֲחַא

 ןענעיד ּוטסלָאז םהיִא ןּוא

 ּומסלָאז ןָעמָאנ ןייז ייּב ןּוא
 .ןערֶעווש

 ןהָעג טינ טלָאז רהיֵא .די

 ,רָעטעג ערמַערֿפ ךָאנ

 יד ןוֿפ רֶעמְעִג יד ןופ

 ,רֶעקלַעֿפ
 .ְךייַא םּורַא ןֶענַעז ַעכלֶעוו

 םימעה יהלאַמ
 :םכיִתוביבס רשא
 | 2 לא = טָאג רעגירֿפיַא'נַא םורָאװ ט = נק לא יִּכ .וט
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 ,טָאג ןייד ,םָאנ זיא

 ;ריד ןַעשיװצ ָּבְרִקְּב

 ןֶענֶערּב טָעװ טכײליֿפ חֶרֶחִי ןפ
 ,טָאגןייד ,טָאגןוֿפ ןרָאצ רעד ךיתלא הָוחְי ףא
 ,ריד ףיֹוא | | ףֵּב

 רימׁשְִ
 ;הָמָדֲאָה יֵנְּפ לעמ
 ופנת אל .וט

 ןעגיליטרעֿפ ךיד טָעוו רֶע ןוא
 ןוֿפ עכַעלֿפרֶעּבָא רֶעֹד ןוֿפ

 .ררָע רעד
 ןעבּורּפ טינ טלָאז רהיא .ּוט



 .רימלתהו הרומה תרות 30

 ,טָאנ רֶעייֵא ,טָאג םכיהלא הוהי תא

 טבּורּפֲעג טָאה רהיִא יוו םֶתיִּטַנ רׁשֲאַּ

 .הסמ ןיִא :הָמַמְּ

 ןעטכַאּבָאעּב טלָאז רהיא וי .ןורמשת רומש .זי

 ןַעמָאּבֲעג יד 1 תוצמ תא

 םֶכיִהְלֶ הָוהְי

 קו מדת
 וצרׁשֲ
 תש חי
 בּוטַהְו רֶשיַה

 החי
 .ּף במי ןעמְל

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןוֿפ

 ןּוא עסינגייצ ענייז ןוא
 ,ןעצִעזעג ענייז

 ריד טָאה רֶע ַעכלֶעװ
 .ןֶעלהָאֿפַעּב |

 ןָאהמ טסלָאז ּוד ןּוא .חי

 סֶע ןוא טלָעֿפעג םָע סָאװ
 םּוג ויִא

 ,טָאג ןוֿפ ןעגיוא יד ןיא

 ,ןייז טּוג לָאז ריד םּוא

 ןעמּוק טסלָאז ּוד ןּוא תאבו

 ןַעּברֶע טסלָאז ּוד ןּוא שרי

 ,רנַאל עונג פָאה הבטה ץראה תֶא

 ןֶערָאװשעגּוצ טָאה טָאג סָאװ הָוהי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 .ןַערָעטלֶע ענייר ּוצ יִתכֲאַל

 ןעסיֹוטשוצסיֹורַא טי ףדהל .טי

 דנייפ ענייר עלַא ךיביא ל תא

 קורא = ְנ
 .טְרֶערֲעג טָאה טָאג יוו ;הָוהי רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 ךיד טעו ןהיז ןייד ןָעוװ -5 ךנב ףלאשי יִּכ .ב
 ןעגערֿפ 0 רעטעפש - רֶַמ

 :יֹוזַא רמאל

 עסינגייצ רַאֿפ סָאד זיא סָאװ תדֲעַה הַמ

 םיִּקְחַהְו
 ,ןעמכפה יא ןֶעצֶעעג א םיִמפְׁשמְַו 8
 הוהי הוצ רֶׁשֲא

 ?ןִע הָאֿפֲעֹּב ךייא טָאה =
 ,טָאג רֶעזנוא טָאג עכלַעו

 ;םֶכְתֶא וניחלא

 .ןעגרָאמ (}

 ו ,ןנחתאו ,םירבד

 :ןהוז ןייד ןֶעגָאז ּוטסלָאז .אכ ךנבל תרמאו .אכ

 ץוועג רימ ןֶענעז מבָענְק { | |  ּונייָה םיִדָבֵע
 הער ייב ; | | הערפל

 ,םירצמ ןיִא םירצמב
 | הוהי ונאיציו

 ?םיֹורַא זנוא טָאה טָאג א טי א
 םירצמ ןוֿפ טרהיֿפענ םירצממ

 .דנאה רָעקרַאטש ַא םימ ,הקזח דִיּב

 הָוחְי ןֵּּיַו .בכ
 םיתפמו תתֹוא

 םיִעְרְו םיִלֹדְג

 ('טכַאמָעג טָאה טָאג ןּוא ,בכ

 ,רָעדְנּואוו ןּוא ןָעכייצ

 ַעוַעַּב ןּוא עסיורג

 ,םירצמ ןיִא םִירצִמִּ

 ןייז ןּוא ןץהערּפ ןֶעגֶעג ותיִּבְלְבְב הערב
 זיוה ןעצנַאג

 :ןָעגיוא ערעזנוא ראפ ּוניניֵעְל

 זנוא ןוא .גכ = ּונתואו .גכ

 םשמ איצוה טרהיֿפעגםיֹורַא רֶע טָאה ו

 ונתא איִבָח ןַעַמִל
 ול תת

 ,טרָאד ןוֿפ
 ,זנּוא ןעננײרּבוצנײרַא םּוא

 זנוא ןֶעֹּבֲעג ּוצ

 ,דנַאל םָאר ץראָה תא
 ןֶערָאװשֶעגּוצ טָאה רֶע סָאװ עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 .ןרעטלע ערעזנוא ּוצ :ּוניִתבָאל

 זנוא טָאה טָאג ןוא .דד | חוהי ונוציו .דכ
 ןֶעלהָאֿפֶעּב ןאהמ ו = "תושעל

 םיִּקְחַה לָּב תֶא
 ,ןַעצעוַעג עלַא ץזיר הָלאָה

 ןעטבריֿפ ּוצ הֵאְריִל

 ,טָאג רעוא ,טָאג ּונילא הָוהְי תא

 ןייז םּונ זנוא לָאז סע םּוא ונ בומל

 ,(" רֶעמיִא םימיה 2

 ,ןָעְבְעל זנוא ןָעָאל ּוצ םּוא ונְתיַחְל

 .גָאמ עלַא = | .ןָעְּבְָעְנְעְג (
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 ןיִא (ןהְעשענ) זיא םִע יװ
 נָאט ןעזיד יהוה םויהְּכ
 | התת הקדצו .הב

 |ונל

 ןעמיה ןעלעו רימ ןעוו תושעל רמשנ יּכ
 ןָאהמ ּוצ הומה לב תא
 טָּבעג צנצנ סָאד | תזה :

 ,טָאג רענוא ,טָאנ רָאֿפ וניהלא חוחי ינפל
 ןיי נב

 נצ רֶׁשֲאַּ

 טייקגיטכַערַעג םלַא ןּוא .הנ
 ,ןייז זנוא םִע טָעוו

 . ןעלהָאֿפעּב זנוא טָאה רֶע יוו

 ז .יעיבש

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןֶעוו .א חוקי איב יִּב א
 ךיהלא

 ן<

 ןעגנײרּבנירַא ךיד טָעוו
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 רה לֶא
 אָב הָּתַא רֶׁשֲא

 ,דנַאל סָאד ןיא

 טסמּוק ּוד ןיהואוו
 המש

 ,ןָעּברֶע ּוצ סַע 7 ּהֵּתְׁשְרִל

 (' ןעֿפרַאװסיױֹרַא טעו רֶע ןוא םיּבר םיוג לש

 ריד רָאֿפ הינפמ

 גְִנְַויִּתְחַה
 ינענּהו ירמאָ
 .וחהו יורפהו
 יִסּוביהְ
 םיֹוג העבש
 םיִמּוצֲעו םיִּבַ

 ,ישגרג םָעד ןּוא יתח םָעֹד

 , ינענּכ םָעד ןּוא ירמא םָעד ןּוא

 יוח םָעד ןּוא יזירפ םָעד ןּוא

 ,יסּובי םָעד ןּוא

 , ןַענָאיצַאנ ןָעּבעיז

 רעקרַאטש ןּוא רֶעכײרלהָאצ
 .ריד ןוֿפ ממ

 טעוו ,טָאג ןייד ,טָאג ןוא ב( = החי םֶנְתִנו .ב
 ןעבְְעְגבִא יז ְךיִהלא |

 3 נפל
 ,ןעגָאלש ייז טסָעוו ּוד ןּוא םתיּכהְו
 ןעצנַאגניא יז ּוטסלָאז םָתֹא סירת טרחה

 ,("ןַענַאּברעֿפ
 .ןעמכינרַעֿפ ,ןֶעטסיװרָעֿפ (* .ןֶעּבײרטסיױֹורַא ('

 81 .ז ,ו ,ןנחתאו ,םירבד

 מינ ייז טימ טסלָא וד םהל תרכת אל
 ןעסעילש ר

 דנּוּב ןייק תירב

 םינ יז טסלָאז ּוד ןֹוא :םנחת אלו
 .ןעגירַאננַעּב

 | םּב ןתחתת אלו כג יז טימ טסלָאז ּוד ןוא .ג
 ;ךיז ןרָעגעװשרעֿפ םינ וי

 יב

 רעטכָאט ןייד ףךתב

 יַאֿפ ןֶעּבֲעגּבָא טינ ּוטסלָאז ונבל ןתת אל
 ,ןהוז ןייז -%

 .רעטכָאט ןייז ןּוא תב

 רַאֿפ ןעמהָענ טינ ּוטסלָאז = :ָךנְבְל חַּקִת אל
 .ןהיז ןייד

 ןעדנַעוּבָאטַעװ רֶעםּורָאװ .ד ףנב תא ריסי יִּכ .ד
 ןהּוז ןייד וי = \ +

 ,רימ ןוֿפ ירחאמ
 ןענעיד ןעלֶעוו ייז ןּוא ודבעו

 םיִרְחא םיהלא

 הוקי ףַא הָרָח
 כב

 :רהמ ּךְדיִמָשהְ
 ושעת הֹּכ םִא יב ה

 0 תל
 וצְתִת םֶהיֵתְֹבמ

 ,רָעַמְעג ערָעדנַא

 .טָעװ ןרָאצ םָעמָאנ ןּוא
 ,ךייא ףיוא ןֶענַערּב

 לענש ךיד טָעוװ רֶע ןוא
 .ןָעגילימרֶעפ

 ןֶאהט רהיא טלָאז יֹוזַא רּונ .ה

 :ויז טימ

 והיא טלָאז ןַערַאמלַא ַערֶעייז
 ,ן סיוטשוצ

 ורבשת םתבצמו טלָאז ןעלייז/קנעד ערֶעייז
 ,ןָעבְעְרְבּוצ רהיא אפה 0 + סח
 (!רעמיֹוּב:עגילײה ערעייז ןוא םהירישאו
 .,ןעריינשּבָא רהיֵא טלָאז ןועדנת

 רעדליּבנעצעג ערָעייז ןוא םַהיִליְסְפּ
 ןענֶערּברעֿפ רהיֵא טלָאז

 .רֲעײֿפ םיִא |

 וטזיּבקלָאֿפ סָעגילייה ַא ןעד -ו

 :שֶאַּב ןופרשת

 שודק םִע יִּכ ו

 | התא

 :טָאנ ןייד ,םָאג ראפ = ךיהלא

 רחב
 ףיהלא החי

 טלהָעוורָעסיוא טָאה ךיד

 = טָאג ןייד ,טָאג

 .רעמיוּב:ןעדניל (1
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 ןל תויהל

 הָלְנְס סע

 םיִמַעַה לפמ

 ינפ לע רֶׁשֲא

 םהיִא רַאֿפ ןייז ּוצ

 קלָאֿפ:(?םּוטנֲענייֵא םלַא

 ,רֶעקלָעֿפ לא ןוֿפ

 רעד ףיוא ןֶענעז עכלעו
 .דרָע רֶעד ןוֿפ עבעלֿפרֶעּבָא/ :הָמְדֲאָה

 רערהעמטייז רהיִא לייוומינ .ז םֶכּבְרִמ אל ז

 ,רַעקלָעֿפ עלַא ןוֿפ םיִמַעַ ַּבִמ

 םֶכַּב הָוהְי קֵׁשֲח

 םֶכָּב רַחְבִיו
 טעמה םֶהָא יִּ
 מַה לב
 יִּכ .ח
 הָוהְי תַבָחאַמ

 .טרהָענַעּב ךייא טָאג טָאה

 ךייא טָאה רֶע ןּוא
 ,טלהָעוורעסיוא

 רָעְגינְעוו טייז רהיא ןעד

 .רָעקלָעְפ ַעלַא ןוֿפ

 רונ ,ח

 ךייַא טּבעיל טָאג לייוו

 טיה רֶע לייוו ןּוא ורמשמו

 ,רואווש םָעד הָעְבְשה תא

 ןֶערָאװשעג טָאה רֶע ןַעכלֶעו ַּבְׁשִ רשא

 ,ןרָעמלע ערֶעייֵא ּוצ םֶכיִתֹבֲאַל

 ?סיֹורַא ךייא טָאג טָאה םֶכְתִא הָוהְי איצוה
 טרהיפעג

 ,דנַאה רֶעקרַאמש ַא טימ הקזח דִיּב

 טועלֶעגסיֹוא ךיד טָאה רֶע ןּוא הדפיו

 וױה;ןעֿפַאלקש ןוֿפ .םידבע תיֵּבַמ

 = הערפ דַימ
 הדל מ :םירצמ ךלמ
 ג .ט

 ,הערפ ןוֿפ דנַאה רעד ןופ

 .םירצמ ןוֿפ גינעק רעד

 , ןעסיוװ ּוטסלָאז ָאזלַא .ט

 ,טָנ ןייד ,טָאנ סָאד = הלא
 ,טָאג רָעד זיִא רֶע

 ,טָאג רֶעיירמ רעד
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 .סֶאווטָע ךיז ןַענגייַא'נַא - לגס ןוֿפ (1

 .ו ,בקע ,ןנחתאו ,םירבד

 דנוּב םָעד טיה רֶעכלֶעוו תיִרְּבַה רמש
 רָאנג יד ןּוא

 דֵסְחַהְו
 םהיא ןֶעּבעיל םָאװ ,יד ּוצ ויָבֲהֹאְל

 ןֶעמכַאּבָאעּב סָאװ ,יד ּוצ ןּוא ותוצמ ירמשלו
 ,ןַעטָאּבעג ענייז

 .רעטכעלשעג רנֲעזיֹומ זיּב ;רֹוּד ףלאל

 וצ טלהָאצ רֶעכלַעװ ןוא = ןיאנשל םלשמו .י
 םהיא ןַעסַאה סָאװ ,יד דג 7

 ,טכיזעג ס'ניִא םהיֵא וינפ לא

 ,ןעטכינרעפ ּוצ םהיא ודיבאהל
 בז ה-1

 ּוצ) םינ טמיוזרַעֿפ רֶע ואנשל רחאי אל
 ,רָעסַאה ןייז (ןעלהָאצ 2: טו

 טכיזָעְג ם'ניִא םהיא וינָפ לא
 .רֶע טלהָאצֲעּב ול םלַשי

 ָּתְרַמָׁשְו .אי
 | הָוצִמַ תא
 םיִקַה תֶאְו

 םיִטּפְׁשִּמַה תֶאְו

 ףוצמ בא רֶׁשֲא
 / שה
 :םֶתֹוׂשֲעַל

 : הרמפה

 ןָעטכַאּבָאְעְּב טסלָאז ּוד ןּוא .אי

 טָאּבֲעג סָאר

 ןֶעצֶעזַעג יד ןוא

 ,ןעטכָער יד ןוא

 ריר להָעֿפַעּב ךיִא בלע

 ,םנייה

 .ןָאהט ּוצ יז

 .וכ - א ,מ והיעשי

 בקע
 ,ןייז טעו סֶע ןּוא .בי הֶיָהְו .בי

 עמְׁשִּת ב
 לאה םיטפשמה תא

 0 םֶּתְרַמׁשּו
 םתא םֶתיֹ שַַו
 . .,טָאג ןייד ,טָאג יע תהלֶא הָוהְי רמשו

 ריד :ןעטיה 0

 .טסּבלַעז םהיא (!

 ןֶערעה טעו רהיֵא לייוו

 ןעטכֶער עיד

 ןֶעטכַאּבָאַעּב טָעוװ רהיֵא ןּוא

 ןָאהט ייז טָעוו רהיֵא ןּוא
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 תיִרְּבַה תֶא
 דֶסֶחַה תֶאְו

 עבשנ רשא

 דנּוּב םָעד

 ,רָאנג יד ןוא

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע סָאװ
 .ןרָעטלע ענייד ּוצ : ךיתבאל

 ןעּבעיל ךיד טָעוװ רֶע ןּוא .גי 7 ךבהאו .ני

 ןעשנֶעּב ךיד טָעוו רֶע ןוא | הכרבו

 ,ןָערהָעמרְעּפ ךיד טָעוו רֶע ןּוא : ברחו

 טכורפ יד ןַעשנֶעּב םָעוו ןוא
 בייל ןייד ןּוֿפ

 , ררָע ןייד ןוֿפ טכורֿפ יד ןּוא

 ףנטב ירְפ רבו
 ְתמְרא יפו
 | ננה
 רצו ףָיִתו
 ךיִפָלֲא רָנָש

 נא תְֹׁשִ
 הָמָדֲאָה לע
 עַּבְׂשִנ רֶׁשֲא

 תב
 לת

 ןרָאק ןייד

 , לייא ןייד ןוא ןייוו ןייד ןּוא

 ןוֿפ (+ענַעֿפרָאװעגסֹורַא סָאד
 רערניר ענייד

 ןוֿפ (= גנּורהֲעמרָעֿפ יד ןּוא
 ףָאש ענייד

 ,דרָע רָעד ףיוא

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע סָאװ

 ןרֶעמלֶע ַענייד ּוצ

 .ןַעּבֲעג ּוצ ריד

 הָיְהִּ ורב יי
 םיִמַעָה לָּבִמ
 ב הָיִהִי אל
 הָרְקַעַו רֶמָע
 י ךָתְמָהְבְבּ
 הָוהְי ריִסֶהְו .וט

 ממ

 ןייז ּומסָעוו טשנֶעּבַעג .רי

 ;רעקלעֿפ עלַא ןּוֿפ רהָעמ

 ןייז טינ טָעוװ ריד ןָעשיווצ

 ןּוא רֶערַאּבטכּורֿפנוא'נַא
 ,ערַאּבטכּורֿפנוא' נַא

 .היֿפ ןייד ןַעשיװצ ךיוא

 טעו טָאנ ןּוא -וט
 ריד ןּוֿפ (?ןרָעטייוורָע

 לח לָּ טייהקנַארק עַדָעי
 םירצמ יודמ לכו

 | םיִעָרָה
 ּתְעדָי רֶׁשֲא

 ןערייל עמכעלש ַעְלַא ןּוא
 ,םירצמ ןופ

 ,םסייוו ּוד ַעכלֶעוו

 .ןָאהמּבָא (* .םוהטכייר--רשע ןּוֿפ 6 .טכּורפ ('

 38 .| ,בקע ,םירבד

 ב םֶמָשְי אל
 שלנו
 ּתְלַכָאְ .זמ

 םימעה לב תא

 ךיהלֶא הָוהי רֶׁשֲא
 | עמ
 נע םּוחָת אל

 ויל
 . בעת אלו

 ֶהיִהלֶא תֶא
 :ךל אוה שקומ יִּ
 רמאת יִּכ .זי

= 
 הלאה םיֹוּגַה םיִּבַר

 ִַּכִמ
 לֵכּוא הביא

 ;םֶׁשיִרֹוהְל

 (' ןעגניירּב םינ יז טעו רַע

 ךיד ףיוא
 (?ןעגניירּב יז טעְוו רֶע ןּוא

 .רֶעסַאה ץנייד עלַא ףיוא
 ןערהעצרַעֿפ טסֶעװ ּוד ןּוא זמ

 ,רַעקלעֿפ עלַא יד

 טָאג ןייד ,טָאנ עבלֶעוו

 ;רֲעּביִא ריד טיג

 טינ יז לָאז גיֹוא ןייד
 , ןעניוש

 ןענעיד טינ טסלָאז ּוד ןוא

 רעמעג ַערֶעייז

 סֶע זיִא קירטשלַאֿפ א ןֶעד
 = .ריד ראפ

 ךיז טסֶעװ ּוד ּביֹוא -זי
 :ןַעצרַאה ןייד ןיִא ("ןעטכַארט

 רערהעמ ןֶענֶעז רֶעקלעֿפ עזיד
 ,רימ ןופ

 ןענעק ךיא לע יוו

 | ?ןעמביגרעפ ₪

 םֶהָמ אָריִת אל .חי

 רכזת רכז

 השע רֶׁשֲא תא

 הלא הי
 הֹעְרַפל
 ;םִיַרְצִמ לֵכָלּ

 םינ יז רַאֿפ טסלָאז וד .הי
 ,ןעטכריֿפ

 ןעקנַערעג טסלָאז ּור

 םִצג ןייד טָאג סָאװ ,םָאד
 ןָאהמַעג טָאה

 הערפ ּוצ

 .םירצמ יד רָאג ּוצ ןּוא

 תלדגַה תֹּסַּמַה .טי

 ךיניע ּואָר רֶׁשֲא

 ,ןעגנוֿפּורּפ עסיֹורג יד .שי

 ןעּבָאה ןעגיוא ענייד עכלַעוו
 הע -

 - יד ןוא ןְעכייצ יד ןוא םיתפמהו תתאהו
 רעדניאוו וו = 0
 דנַאה עקרַאמש יד ןּוא הקזחה דִיַהְו

 רעטקֶערטשעגסיֹוא רֶעד וא  היֹוטּנַה ערזהו
 םרֶא

 .ןַעגָאז 65 .ןַעּבֲעג 6% .ןַאהמ ('
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 .דימלתהו הרומה תרות 54

 טָאג ןייד ,טָאג ןֶעכלַעװ טימ הוה  ףאיצוה רֶׁשֲא
 ,טרהיֿפֲעגסיורַא ךיד טָאה

 ,טָאג ןייד ,טָאנ טָעװ יֹוזַא
 ןָאהמ

 66 **5י

 .םיִּמַעַה לֶכְל

 || אָרִי הָּתַא רֶׁשֲא
 . טסעטכריֿפ ּוד עכלַעװ רָאֿפ ל ד

 1 םהינפמ
 ('עסינרָאה יד ךיוא ןּוא .כ הָעְרִצַה תא םַנְו כ

 ,טָאג ןייד ,טָאג טָעוו יהא הוה חלש

 ,רַעקלַעֿפ ַעלַא ּוצ

 ןעקישנָא
 ,ריז ףיֹוא מב

 ןערֶעװ םינ ןָעְלָעוו סע זיב 4בא דע
 ןערָאלרַעֿפ 57
 ענֶעּבילּבעגרֶעּביִא יד םיראשנה

 ןֶענרָאּברעֿפ עכלעוו ,יד ןּוא םירתסנהו

 ךיז ,ריד רג :ף'נפמ
 ןיא ד *

 ןעּבָאה טינ טסלָאז וד אפ ץרעת אל .אכ
 טסגנַא ןייק = |

 ,ייז רָאֿפ םהינפמ

 ,טָאג ןייד ,טָאנ ןַעד ךיִהלֲא הוה יִּב

 ,ריד ןֶעשיווצ זיא ברק

 :ארונו לוד לא

 הוהי לש .בכ

 רָעְכילְקְעְרשַא ןּוא רָעסיורגַא
 .טָאג

 , טָאנ ןייד ,טָאג ןּוא .בנ
 0 ןעֿפרַאװסיֹורַא םָעוו ךיהלא

 ןַענָאיצַאנ עיד לאה םיוגה תא

 2 ריד רָאֿפ ךינפמ
 ,זייוובָעלסיב עמ טעמ

 ןַעּנעק טינ טסָעװ ּוד לכות אל

 ,ךיג ףיֹוא ןעטכינרָעֿפ ייז רהמ םַתלַּ

 טינ ךיז לָאז סֶע םּוא
 ריד ןֶעגַעג ןערהעמרֶעֿפ

 .רעיהט:דלעֿפ סָאד
 ְךיִלָע הֶּבְרִּת ןֵּפ
 :הדשה תיח

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןּוא .גכ | = 17! םֶנתַּנ .גכ
 ןַעּבֲעגרַעּביִא ייז טָעוו

 65 )וי.
+ 5 

 .ןָעּבײרטסיֹורַא (5  .געילֿפ טרַאינַא (

 .ו ,בקע ,םירבד

 ,ריד רָאֿפ ךינפל
 אל:

 רֶעהֲעז יז טָעװ רֶע ןיא הלדנהמוהמסמהו
 ,ןעלמּוטּוצ + 1 +/ : צד
 טניליטרעֿפ ןעלַעוװ ייז זיּב :םדמשה דע

 .ןֶערָעו 0
 םֶהיֵכְלַמ ןַתַנְו .דנ ןַעּבֶעגרֶעּביִא טעו רֶע ןּוא .דכ

 ענינעק ערעיײז 03 0
 ,דנַאה ןייד ןיא ףריב

 ןָעמכינרעּפ טסעוו וד ןוא םמש תֶא תדבאהו
 ןעמָאנ רעייז

 ,לעמיה ןרָעטנּוא ןוֿפ םימשה תחתמ

 ןָעְלָעש טינךיזטָעוװ ןַאמ ןייק = שיא בציתי אל

 ,ריד ןֶענעג ךֶנְּ
 טינ יז טסֶעװ ּוד זיּב

 . ןַעגיליטרַעֿפ
 רערליב ןעצעג :ערָעְייז .הב

 ןֶענֶערּברעֿפ רהיֵא טלָאז
 ;רֲעײֿפ םיִא

 ;םֶתֹא משה דַע

 םהיהלא יִליֵסּפ .הכ
 ׁשֶאַּב ןופרשת
 ןעטסּולעג טינ טסלָאז ּוד רמחת אל

 ,דלָאג םָאד ןּוא רֶעּבליז סָאד בהזו ףֵסּכ

 ,ויִא יז ףיוא סָאװ םֶהילֲע
 ריד סֶע טסֶָעוװ ּוד ןּוא הל תל

 ,ןעמהֶענ
 ?רֲעֿפ טינ טסלָאז ּוד םּוא וב שקות ןפ

 ,םָעד ךרוד ןערֶעװ (' טקירטש

 (?ליירג ַא ֹיִא סָאד עת
 .מָאג ןייד ,טָאג ראפ

 הָוהְי תבעו יּכ
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 טינ טסלָאז ּוד ןּוא .ינ איבת אלו .וב
 ןֶעגנײרּבנירַא | |

 ?יירנ ןייק הבעות

 ,זיוה ןייד ןיִא ָךתיִּב לא
 ןֶערֶעוו טסעװ וד ןּוא םרח תייהו

 (?גנּונַאּברַעֿפ א יי די צ
 | 2 ;ויִא םָאד יוו והמכ
 סֶע ּוטסלָאז ןַעטכַארעֿפ ונצקשת ץקש

 ונבעתת בעת
 :אּוה םֶרח יִּכ

 סִע טסלָאז ּוד ןּוא
 ,ןעגידריװנּוארָעֿפ

 ,גנּונַאּברֶעֿפ א זיִא סָאר ןעד

 ?'נַא (* .ןַעלַאֿפנײרַא ,ןֶערָעװ טלָעביורמשעג (1

 טעטכינרעֿפ זומ סָאװ ךאז א (* .םייקנירריוונּוא

 | .ןֶערָעוו



 ..דימלתהו הרומה תרות

 ,ה

 ,טָאּבַעג עצנַאג סָאד :.א | הוצמה לכ .א

 ריד להָעֿפָעּב ךיִא סָאװ ךוצמ יכנא רשא

 ,טנייה םויה

 ,ןָאהמ וצ ןעמיה רהיִא טלָאז תושעל ןורמשת
 4 דנה : 2 0 *

 ןֶעּבֶעל טלָאז רהיִא םוא ןויחת ןעמל

 ךיז טלָאז רהיא ןּוא םתיברו
 ןערהעמרָעּפ שרי:

 ןעמוקנירַא טלָאז רהיא ןּוא םָתאֵבֹו

 ,ןֶעּברֶע טלָאז רהיא ןוא ץרַאֲה תאםתשריו
 ,דנַאל סָאד דפ = +

 ןֶערָאװשַעג טָאה טָאג סָאװ הוהי עבשנ רשא

 .ןערְעמלע ערֶעייֵא ּוצ :םכיתבאל

 ןָעְקנעדָעג טסלָאז ּוד ןוא .ּב תרכזו .ב

 ,גָעװ ןעצנַאג םָעוֹד  ךֶרֶדַח לַּכ תא

 טָאג ןייד טָאג ןֶעכלַעוװ ףיוא הוהי ףכילוה רשא
 ,טרהיֿפֲעג ךיד טָאה !ףיִהלא

 ,רהָאי גיצרעֿפ ןיוש הנש םיעבְרא הֶז

 ,עטסיוו רעד ןיִא ַבְדַּמּב

 (!ןעלעװק ּוצ ךיד םּוא ףתנע ןעמל

 ,ןעבּורפ ּוצ ךיד ךתסנל

 ןעסיוו ּוצ תעדל

 ְךבָבְלִּב רֶׁשֲא תֶא
 ָתֹוִצִמ רֵמְׁשִתֲה

 ,זיִא ןעצרַאה ןיאריד ייב סָאװ

 ענייז ןעמיה ּוטסֶעוו ּוצ
 טָאבַעג |

 ןח .טינ רֶערֶא : אל םא

 טלעווקַעג ךיד טָאה רֶע ןוא .ג ְךֵנַעיַו -ג

 ןעזָאלעג ךיד טָאה רֶע ןּוא הבעריו
 ,ןרָעגנּוה ₪77
 ןעּבעגעג ריד טָאה רע ןוא ןֵּמַה תא ךלכאיו
 ,ןמ םָעד ןֶעסֶע =
 טסואוועג טינ טסָאה ּוד סָאװ ָּתְעַדְי אל רשא

 ןעָּאה ןרָעמלע ץנייד ןיא ָךיִתְבַא ןּועְדִי אלו
 ,טסּואווָענ םינ

 .ןעכַאמ גינָעמרְעטנוא ךיד (1

 .ה ,בקע ,םירבד

 ךַעיִדֹוה ןַעמְל
 יִּ
 ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה לע אל

 יש םָדֶאָה הָיָה

 יפ אֵצֹומ לָּכ לַע
 הוהי

 םדאה הירי

 ֶָתָלְמִׂש .ד

 עמ החלב אל
 הצב אל לה
 ;הָנָׁש םיִעַּבְרַא הֶז

 בבל סע עדי
 שיִארֶמיירָשַאַּביִּ
 | [- תֶא

 - הלא

 ַּתְרַמָׁשְו ו
 תֹוצְמ תא

 ומרד וה
 ותא הָאְריל

 יבמ

 הבט . לא
 םימ ילחנ ץרא
 תמהתו תנע

 םיִאְצי
 ;רֶהְבּו הָעְּּב

 .טנרהֲעל (1
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 ,ןעסיװ ןַעכַאמ ּוצ ךיד םּוא

 א

 ,ןיילַא טיורּב םימ םינ

 ,שנטמ רעד מּבָטל

 רּונ

 טהעג סָאװ ,םָעלַא םימ
 ,ליומ סטָאג ןוֿפ םיֹורַא

 .שנעמ רעד טּבֲעל

 דיילק ןייד .ד

 ןֶערָאװעג מלא טינ זיא
 ריד ףיֹוא

 טינ זיִא סוֿפ ןייד ןוא
 ןַערָאװעג ןעלָאװשעג

 .רהָאי גיצרָעֿפ ןיוש

 ןעפיוו טסלָאז ּוד

 ןעצרַאה ןייד ןיא
 (+טפארטש שנָעמ א יוו ,סָאד

 ןוא .ה

 ,ןהוז ןייז

 ,טָאג ךיד טֿפָארטש יֹוזַא
 .טָאג ייד

 ןעטיה טסלָאז ּוד ןוא .ּו

 ןֶעטָאּבַעג יד

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןוֿפ

 ןענֶעוו ענייז ןיִא ןהָעג ּוצ

 .םהיִא רָאֿפ ןעמכריֿפ ּוצ ןּוא

 ,טָאג ןייר ,טָאג ןַעד .ו

 ןײרַא ךיד טגניירּב

 ,רנַאל רֶעמּוג א ןיא

 ,רָעסַאװ ןעביימ ןוֿפ דנַאל א

 ,ןעדנּורגּבָא ןּוא ןַעלַאװק

 סיֹורַא ןהָעג עכלַעװ

 .גרַאּב םיִא ןּוא לָאהט םיִא



 .דימלתהו הרומה תרות 60

 ןּוא ץייוו ןופ דנַאל ַא .ח המח ץרא ח
 ןֶעמשרֶעג הרעשו

 ןָעְגייפ ןּוא קָאטשנײװ ןופ | * * הנאתו פו

 ,לעּפעטַאנַארג ןּוא ןומרו

 לייֵא טסילֿפ סָאװ דנָאל א ןמש תיִז ץרא
 .גינָאה ןּוא ;ׁשֵבְדּו

 ,דנַאל ַא .ט ץֶרֶא מ

 תֶנַּכְמִמִב אל רֶׁשֲא
 םֶחֶל ּהַּב לכאת

 ּהַּב לֹּכ רסחת אל

 הטּומרַא ןיִא טינ סָאװ

 ,טיֹורּב ןֶעסֶע טרָאד ּוטסֶעו

 טינ ךַאז ןייק טָעװ ריד
 ; טרָאד ןֶעלהֶעֿפ

 א ,דנַאל א ץרא
 ןענעז רעניימש ענייז סָאװ לזר הינבא רשא
 ןָעְוייִא \ - : + ןשד ד : :

 4 ןש שנוי עב ניי ןופ ןוא - היררהמו

 :תַשְחְנ בֹצְחַּת
 ְָּלַכָאְו -י

 .רעפּוק ןעקַאהסיֹוא ּומִעוו

 ןֶעסֶע טסָעוו ּוד זַא ןּוא .י

 ,ןייז טַאז טסָעװ ּוד ןוא תְעַבִׁשְו

 ןעביול ּוטסלָאז ּתכַרבּו

 ךיִהלא הוה תא
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 ,טָאג ןייד ,טָאג
 ט * 8

 הבמה ץֶרֶאָה לע
 :ףל ןתנ רֶׁשֲא

 ,דנַאל עטּוג סָאד ראפ

 .ןֲעּבֲעגֶעג ריד טָאה רֶע סָאװ

 .ינש

 הל רֶמָׁשִה או
 חְַׂשִּת ןֵּפ

 ףיִלֶא הָוהְי תֶא
 רמש יִּתְלִבְל
 ויתוצמ ₪0

 ויתְקחְו ויִטָּפְשִמּ
 ףוצמ יכנא רֶׁשֲא

 ,ךיד טיה .אי

 ןעסעגרַעֿפ טינ טסלָאז וד סָאד

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 ןעמכַאּבָאעּב וצ טינ םּוא
 ןעטָאּבעג ַענייז

 ןוא ןעמכער ענייז ןּוא
 ,ןַעצעזעג ענייז

 ריד להָעֿפָעּב ךיִא ַעכלֶעוו

 .טנייה :םויה

 ןָעסָע וטסעוו טכײליֿפ .בי לכאת ןפ בי

 , ןייז טַאז טסָעװ ןּוא תעבשו
 + :(ל 4 }

 .ה ,בקע ,םירבד

 ןעיוב וטסעוו רעיה עטונןוא הנבתםיבט םיתבו
 .(ייז ןיא) ןָעניואוו טסו ןּוא : הבשיו

 וש עיר ענייד ןוא + נאצו ָךְרֶבּו גי

 יזהר ריין יב
 רלֶאג ןּוא רָעְּבְליז ןּוא בהזו ףסכו

 ףָק הב
 ל רֶׁשֲ לכ

 ריד ייּב ךיז םָעוו
 , ןערהעמרעֿפ

 ,טסָאה ּוד סָאװ םָעלַא ןּוא
 .ןערהעמרָעֿפ ךיז טַעוו :הברי

 ךיז טָעוו ץראה ןייד ןּוא .די ךבבל םרו .די
 (!ןְעּביֹוהרֶע 49+: צ: }

 ןעסעגרַעֿפ טסָעװ ּוד ןּוא תחכשו

 כ וואו גר ,טָאג ןייד ,טָאג ךיהלא הוהי תא

 סיֹורַא ךיד טרהיפ רֶעכלֶעוו ךאיצומה

 םירצמ דנַאל ןוֿפ םירצמ ץראמ

 ,םיִדָבֵע תיִּבִמ
 כלה .ומ
 לדה רָּבדִמַּב

 .זיוה ןַעֿפַאלקש ןוֿפ

 ךיד טרהיֿפ רָעכלעװ .וט

 ןּוא רֶעסיֹורג רעד ןיִא
 ארֹוּנַהְ ,עטסיוו רעכילקֲערש

 / ןֶעגנַאלש (ָאד זיִא סע ּואוו) ' שחנ

 ןעגנַאלש דנַארּב ףרש

 (?ןָענָאיִפרֶאקס ןוא ברקעו

 ,טסרּוד ןּוא ןואמצו

 םִיַמ ןיִא רֶׁשֲא
 סמ לאימה
 :שימלחה רּוצִמ

 ןמ ְךֶכֲאַּמַה .וט

 ןָאטינ זיִא רַעסַאװ ןייק ּואוו

 סיֹורַא ריד טגניירּב רֶעבלֲעוו
 רעסַאװ \ \
 .ןַעזלַעֿפ לעזיק ןיֿפ

 ןמ ןֶעסֶע ריד םיג רֶעכלָעװ .וט

 ,ץטסיוו רָעד ןיִא רּבדַמּב

 טינ ןָעבֶאה םַע ןָעכלָעװ | ןֹועָדָי אל רשא
 ,ןרֶעטלֶע ענייד טנָאקעג = | ךיתֹבֲא

 ךתנע ןַעַמְל
 .ןיּפשטֿפיג טרָא'נַא (? .ןֶערָעװ ץלָאטש (:

 ןעלעוװק ּוצ ךיד םּוא



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ןֶעבּורּפ ּוצ ךיד םּוא ןוא התֹּסִנ ןעַמְלּ

 ןָאהט ּוצ םַעמּוג ריד םּוא | ָךבְטיִהְל
 ₪ יב

 ְבְִֶּב תְרַמְָו יי
 ידי םִצעויִחּכ
 יל הֵׂשֲע
 .ּוהָּזַה ליִחַה תֶא

 ָתְרַכָח חי
 ךיִהלֶא הָוהְי תֶא
 הל ןתנה אוה יִּ
 טֿפַארק חֹּכ

 ליח תֹוׂשֲעַל

 םיִקָה ןַעַמְל
 ותירב תא

 ַּבׁשִנ רֶׁשֲא
 ךיתבאל
 :הֶזח םויּכ

 (?ןעמכַארט ךיז טסָעוו וד ןּוא .וי
 :ןעצרַאה ןייד ןיִא

 טיײקרַאטש יד ןּוא טֿפַארק ןיימ
 רנַאה ןיימ ןוֿפ

 ןָאהטעגֿפיֹוא רימ טָאה

 !ןעגעמרַעֿפ םעזיר

 ןעקנערעג וטסלָאז .חי

 ,טָאנ ןייד ,טָאנ

 רעכלַעװ ,רָעד זיא רֶע ןֶעֹד
 ריד טיג

 ,ןָעְָעמְרָעּ ןָאהטוצֿפיֹוא

 (= ןעלַעטשּוצֿפיֹוא םּוא

 ,דניּב ןייז

 ןערָאװשעג טָאה רֶע סָאװ

 ,ןרעמלֶע ענייד ּוצ

 .גָאט ןַעזיד ןיא (םּוהמ רֶע) יוו

 :ןייז עוו .טי היחו .טי
 \ שר:

 ןעסעגרַעֿפ טסָעװ ּוד ּביֹוא

 ,טָאנ ןייד ,טָאג
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 ןהָעג טסֶעװ ּוד ןּוא ָּתְכַלֲהְ

 רעטעג עדמערפ ךָאנ םיהלֶא יִרֲחַא
 םיִרָחֶא

 ןענעיד ייז טסָעװ וד ןּוא םתדבעו

 םהל תיוחתשהו
 בלד + ןינ

 ,ןעקוב ייז וצ ךיז טסָעוו וד ןּוא

 ,טנייה ךייַא ךיִא ןֶעדהָאועּב  םֹוּיַה םֶכְב יתדעה

 ןערָאלרַעֿפ טָעװ רהיא סָאד :ןודבאת רבא יכ
 . ןַערֶעוו

 .ןעליֿפרֶע ּוצ (* .ןעגָאז (5 .ַערנֶע ןייד ןיא (
 .ןַעגיטעטשּב

 01 .מ ,ח ,בקע ,םירבד

 ,ןֶענָאיצַאנ יד יו כ םיֹוּגַּכ .כ
 טָעטכינרעֿפ טָאג עכלָעו דיבאמ הוה רֶׁשֲא

 ,ךייא רָאֿפ םֶכינְפִמ
 ןערָאלרַעֿפ רהיֵא טָעוװ יֹוזַא ןודבאת ןֵּכ

 ,ןערֶעװ
 ןֶערָעה טינ טָעוו רהיֵא לייוו ןועמשת אל ב 2:

 | = הָוהי לוקב
 :םכיהלא | |

 ,מ |
 ! לארשי רֶעה .א

 ,טָאנ ןופ םימש יד
 .םָאג רָעְייא

 לֵאָרְׂשִי עמש .א
 יה רָב הָּתַא
 דרה תֶא
 | אבל

 םיֹוּג תֶׁשֶרָל

 םיִמְצַעְו םילדְ

 טנייה רֶעּבירַא טסהָענ ּוד

 ,ןררי םָעד

 ןעמוק ּוצ םּוא

 ןנָאיצַאּנ ןָעּברֶע ּוצ

 ערעקרַאטש ןוא עְרֶעסערג

 ,ריד ןופ טו

 עטסָעֿפ ןוא עסיורג טדעטש תרָצְבּו תלדנ םיִרָע

 ;לעמיה ןויּב ;םִיַמָׁשּב

 סרו לודג םִע ב

 םיִקְנַע יִנּ
 עַד הָּתַא רֶׁשֲא
 .ָּתְִמְׁש הּתַאְ
 בצת ימ
 :קנע יִנַּב יִנָפל
 םויה ּתְעַדָיו 2

 ,קלָאֿפ ןעבייה ןוא ןעסיירגַא .ב

 ,םיקנע יד ןופ ןהיז יד
 טסייוו ּוד עכלֶעװ ןֶעגֶעוו

 ;טרֶעהָעג טסָאה ּוד ןּוא

 ןעלעמש ךיז ןָאק רֶעו

 ?קנע ןופ ןהיז יד ןַענעג

 ,טנייה ןעפיװּומסלָאזָאזלַא .ג

 טָאג ןייד ,םָאנ סאה | 8
 ךיִנָפל רָבעָה אּוח
 הלכא שא

 םֶדיִמְׁשִי אוה
 סיני אוהו
 ל

 ,ריד רָאֿפ טהָענ סָאװ ,רָעד

 ,רָעיײֿפ סעדנַערהעצרַעֿפַא זיא

 ןַעגיליטרַעֿפ ייז טָעװ רֶע

 ןַאמרַעמנּוא ייז טָעוו רֶע ןוא
 עכַאמ :
 1 ,ריד רָאֿפ
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 ייז טסעוו ּוד ןּוא םתשרוהו
 ןעּביירטסיורא 0% :

 ןעטכינרַעֿפ ייז טסֶעוװ וד ןוא = רהמ םתרבאהו

 ,ךיג ףיוא | ו
 הָוהְי רָּבַּד רֶׁשֲאַּ

0 
 .ריד ּוצ טרֶערָעג מאה טָאג יוו |

 .ישילש

  (זועטכארמ טינ טסלָאז ו ר| = מאת לַא .ד
 - ןעצראה ןיא ְבָבְלְּב

 . ןעטיֹוטשרַעֿפ טָעװ טָאג 4 הָוהְי ףדהַּ
 ײז | םֶתא ךיהלא = =

 הר | עמ
 :יוזַא רמאל

 טייקגיטכֶערעג ןיימ ראפ יתקדצּב

 טכַארּבעגנײרַא טָאנךימ טָאה הָוהי ינאיבה

 ןָעְּברֶע ּוצ | תֶשְרָל

 ,רנַאל סער תֹאְּזַה ץראָה תא

 סטכעלש סָאד רַאֿפ ןּוא תַעְׁשִרַבּ

 ןענָאצַאנ עזיד וֿפ = הָלֵאָה םיוגה

 םשירומ הוה

 מ == =
 תָקְדִצְב אל .ה
 ָךְבבְל רֶׁשיבּ
 | אב התא

 ,רנַאל רֶעייז ןֶעּברֶע ּוצ םצרא תא תֶׁשֹרְל

 סטכעלש סָאד רַאֿפ רּונ תעשרב יב

 הלאה םיוגה

 .ריד רָאֿפ טָאג ייז טבײרמרָעֿפ

 טייקגיטכרעג ןייד רַאֿפ טינ .ה

 (=טייקבילדָער יד רַאֿפ ןּוא
 ןעצרַאה ןייד ןופ =

 | ּוטסמּוק

 ןענָאיצַאנ עיד ןופ

 ,טָאג יז טביירטרעפ ףיה לֶא הָוְי
 ,טָאג ןייד םשירומ

 2 ,ריד רָאֿפ | ךינפמ

 (= ןַעלַעטשּוצֿפיוא םּוא ןּוא םיקה ןעמִלּו

 ֵבְּדַה תֶא
 .ןָעליֿפרֶע (* .טײהדַארג (5 .ןָעגָאז (:

 ,טרָאװ סָאד

 .מ ,בקע ,םירבד

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע סָאװ הוהו עבשנ רשא

 ןטלֶע ל תבאַל ,ןרֶעמלֶע ענייד ּוצ ךיתבאל

 ,םהרבַא ּוצ םהרבאל

 :בֶקָעַּו קָחְצִיְל
 תעדיו .ו
 ךתקדצב אל יִּכ

 .ן'בקעי ּוצ ןוא קחצי ּוצ

 ,ןעסיװ טסלָאז ּוד ןּוא 2

 ןייד רַאֿפ טינ זַא
 טייקגימכערעג

 ,טָאג ןייד ,טָאג ריד שיג ָךְֶוִתֹנַהיִהלאהָוחְי

 דנַאל ַעמּונ סעזיד | לה ץֶרָאָה תֶא
 | תאזה |
 ;ןֶעּברֶע ּוצ םָע | התשרל

 םּורָאװ יכ

 קלָאֿפ סעגיקענטרַאה ַא) | דע השק שע
 .וטזיב :התא

 ,קנערעג ו רכז 2
 ןעסַעגרַעֿפ טינ טסלָאז ּוד חכשת לא

 טנרָאצרָעד טסָאה ּוד סָאװ תפצקה רשא תא
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 ;עטסיוו רֶער ןיִא ֵּבְרִּמַּ

 םויה ןֵָל
 תאצירֲֶׁא
 םירצמ ץראמ
 םכָאּב דַע
 חוה םֹוקָּמַה דע
 םתייה םירממ
 : הוהי סע
 בֶרֹחְבּו ח
 ,טָאג טנרָאצרַעד רחיא טָאה הָוהְי תא םתפצקה

 טנרָאְצענ טָאה טָאג ןוא םכב החי ףנאתוו
 ,ךייא א יב הָוהְי ףַּנֲאְ

 .ךייַא ןַעגיליטרַעֿפ ּוצ :םכתא דיִמְׁשַהְל

 ;ֿיֹודַא ןיב ךיִא ןֶעװ + הרהה יִתְלֲעַּב .ט
 גרַאּב ץֿפיֹוא ןְעגנַאגַעג לוד

 ,גָאט םָעד ןוֿפ

 ןעגנַאנעגסי ורַא טויב ּוד ןעוו

 םירצמ דנַאל ןוֿפ

 ןעמּוק רֶעייֵא זיּב

 ,טרָא ןעזיד זיב

 ?רָעריװ ןָעווְענ רהיִא םייז
 עגיטסנעּפש

 - טָאג ןָעג

 ברח ןיִא ןּוא .ח
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 תַחְַל
 םיִנֹבֲאָה תחּול

 תיִרְּבַה תחול

 הוהי תרָּכ רֶׁשֲא
 םכמע == |
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 ןעמהָענ ּוצ

 ,ןעלֿפַאט ַענרעניימש יד

 ,רנּוב ןוֿפ ןַעלֿפַאמ יד

 ךייַא םימ טָאה טָאג ןַעבלֶעו
 , ןעסָאלשעג

 רהב בֵׁשֹאְו ןֶעּבילּברעֿפ ןיב ךיא ןּוא
 גרַאּב ן'פיוא ו
 םוי םיִעָּברַא
 אא = הלל סיר
 יּתלַבָ אל םֶתָל
 :יִתיִתש אל םימו

 געט גיצרַעֿפ

 ;טכַענ גיצרָעֿפ

 ןעסעגעג טינ ךיִא ּבָאה טיורב

 טינ ךיִא ּבָאה רעסַאװ ןּוא
 .ןעקנּורטעג

 ןֶעּבֶעגעג רימ טָאה טָאנ ןוא .י יַלֵא הָוהְי ןתיו .י

 ,ןעלֿפַאמ ענרענייטש ייווצ יד !םינבאה תחול ינש תֶא
 ענעּבעירשרֶעֿפ 7 : םיִבָתִּ

 ,רָעגניֿפ סטָאג טימ = םיהלא ַּבְצֶאַּב
 ייז ףיוא ןּוא םֶהיֲֵעַו

 סירבה לֶכּ
 הָוהְירֶּבִּד רֶׁשֲא

 םֶכּמֲע |

 ,רָעטרֶעוו עלא

 טימ טָאה טָאג עכלעוו
 טדָערֲעג ךייא

 גרַאּב ן'פיוא רהב

 שאה ףותמ

 : להקה םֹויִּ

 יהיו .אי

 םוי םיִעָּבְרַא ץקִמ
 הָליֵל םיעַּבְרְַו
 ילָא הָוְ ןתנ
 תחל ינש תא

 םיִנְבֲאָה = |
 : יִרְבַה תוחָל

 רֶעיײֿפ ןעטימ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ גָאמ םָעד ןיִא
 .גנולמַאזרעֿפ

 ןֶעוועג זיא סע ןּוא .אי

 געט גיצרַעֿפ ּעדנָע םא

 טכענ גיצרעֿפ ןוא

 ןַעּבענֶעג רימ טָאג טָאה

 ,ןעלֿפַאט ענרענייטש ייווצ יד

 .דנוב םָעד ןוֿפ ןַעלֿפַאט יד

 רימ ּוצ טָאה טָאג ןוא בי יִלֶאַהְוהי רמאיַו בי
 :טגָאזעג

 ,ףיוא הָעטש םּוק

 20 .מ ,בקע ,םירבד

 הָּזִמ רֶהַמ דר

 ָךֹּכִע תחש יִּכ
 תאצוה רֶׁשֲא

 ,גרַאּב ןעזיד ןוֿפ ּבָארַא הָעג

 טָאה ןַעּברָאדרַעֿפ ןֶעד
 ,קלָאֿפ ןייד

 טרהיֿפעגסיֹורַא טסָאה ּוד סָאװ

 בכ ,םירצמ ןוֿפ םירצממ

 כ טרהָעקענּבָא ךיג ןַעּבָאה יז רהמ ּורס

 גָעוו םֶעִד ןּוֿפ ףרדה ןמ

 ייז ּבָאה ךיִא סָאװ
 : ןעלהָאֿפֲעּב

 טכַאמעג ךיז ןעבָאה ייז
 .דליּב םָענַעסָאנעג א

 םֶתיִּוִצ רשא

 :הכְסמ םֶהָל ּוׂשֵע

 רימ ּוצ טָאה טָאג ןוא .גי ילא הוהי רמאיו .גי
 טגאזעג "3

 קה | :יֹוזַא רמאל
 6 יי

 קלָאֿפ סעיד ןהָעזֲעג ּבָאה ךיא םָעָה תֶא יִתיֵאָר
 הזה

 ;טרַאה א זיא סָאד א| השק םַע הֵּנִהְו
 .קלָאֿפ םָעגיִקע ;אּוה ףרע

 ,רימ ןוֿפ ּבֶא זָאל יי = ינפמ ףרה .די

 ןעגילימרעֿפ יז לָעוװ ךיא ןּוא םֶדיִמְׁשִאְ

 ןעקעמסיֹוא לָעװ ךיא ןּוא
 ןעמָאנ רֶעייז

 ,לָעמיה ןרָעטנּוא ןופ

 סמש תא הח שאו

 םימשה תחמ

 ְךְתֹוא הָׂשָעאו
 בֶרְו םּוצָע יוגל

 ומ

 ןעכַאמ ךיד לָעװ ךיא ןּוא

 רעקרַאטש ,ןָאיצַאנ א ראפ
 .םהיִא ןוֿפ רֶערהֲעמ ןּוא

 ךיז ּבָאה ךיא ןּוא .וט ןְכאָו .ומ
 טָערנֶעוֲעג

 ןעגוַאגעגּבָארַא ןיב ךיא ןוא
 ,גרַאּב םָעד ןופ

 םיִא טנֶערּב גרַאּב רָעֹד ןּוא
 ,רעײֿפ .

 ןופ ןעלֿפַאמ ייווצ יד ןוא תירּבה תחול ינשו
 דנוּב םָעד 1

 .רנעה עדייּב עניימ ףיוא ;ידי יתש לע
 0 0 . דצ .: -

 ר אראו זמ

 םתאטַה הגה
 םכיהלא הָוהיִל

 רֶחָה ןִמ דֵרֶאְו

 ׁשֵאַּב רעב רֶחָה

 ןהָעוֲעג ּבָאה ךיִא ןּוא .וט

 טגידניזעג טָאה רהיֵא סָאד

 ,טָאג רֶעייֵַא ,טָאג רָאֿפ
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 םכל םֶתיִׂשֲע

 הֶּפַמ לע
 רֶהמ םּתרס

 טכַאמָעג ךייַא טָאה רהיא

 ,ּבלַאק סָענעסָאנעג ַא

 טרהָעקֲעגּבָא ךיג טָאה רהיא

 ,גָעּוו םָעד ןוֿפ ףרדה ןמ

 ךייא טָאה טָאג סָאװ| וי הָוצ רשא
 .ןֶעלהָאֿפֶעּב ;םכתא

 ןָעמּונְעגנָא ּבָאה ךיִא ןוא .וי שפתאו זי

 ןעלֿפַאמ ייווצ יד תלה ינשב

 ײז ּבָאה ךיא ןוא םכלָׁשַאו
 ןעֿפרָאװעגקַעװַא

 דנַעה ץרייב עניימ ןוֿפ = ידי יתש לעמ

 ןעכָארּבוצ יז ּבָאה ךיא ןּוא םֶרּבִׁשִאְו

 .ןֶעגיֹוא יד ןיִא ךייַא רָאֿפ :םכיניעל

 ךימ ּנָאה ךיִא ןּוא חי יִנָפְ לפנתַאְו .חי
 טָאנ רָאֿפ ןָעפרֶאוועג הוחי

 ;רֶעהירֿפ יוו הֵנְׁשֹאִרַּכ

 געט גיצרַעֿפ םוי םיִעְּבְרַא

 הליֵל םיִעָּברַאְ

 לבא אל םְָל

 יִתיִתָׁש אל םימו

 םֶכְתאַּמַח לָּכ לַע

 ,טכָענ גיצרַעֿפ ןּוא

 ןעסֶענעג טינ ךיא ּבָאה םיורב
 טינ ְךיִא באה רַעסַאװ ןוא

 ןעקגורטענ
 ,ןעדניז עלא ערָעייַא בעילוצ

 ,טגידניזעג טָאה רהיא סָאװ םתאמח רשא

 .  סָעטכֶעלש ןֶאהמ וצ = ץִרַה תושעל

 ,טָאג ןוֿפ ןעגיוא יד רָאֿפ הוהי יִניִשְּב

 .ןֶענרָאצרַעד .ּוצ םהיא ּוסיִעַכהְל

 יִּתְרִגִי יִּכ .מי

 המחהו ףאה ינפמ
 הָוחְי ףצק רשא

 כיל
 םֶכְתֶא דיִמְׁשַהְל

 טרֶעהֶעגּוצ רימ טָאה טָאג ןּוא ילא הָוהְי עמשוו

 טעטכריֿפַעג ּבָאה ךיא עד .טי

 , םירג םֶעד ןּוא ןרָאצ םָעד רָאֿפ

 ךייַא ףיֹוא טָאה טָאנ סָאװ
 ,טנרָאצַעג

 ;ןעגיליטרעֿפ ּוצ ךייַא

 .מ ,בקע ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 :אוהה םֵעַּפַּב םַג
 ןרהֶאְבּו ב
 דאמ הָוהְי הֵּנִאְתִה

 | וריִמשַהְ
 לֶַפַתְְ

 ןרהא רַעְּב םָ
 :אוהה תֶעּב

 םכתאטח תאו .אכ

 םֶתיִשע רֶׁשֲ
 לנה תֶא
 יִתְְקַל
 ׁשֵאב ותא ףֶשָאְ
 ותא האו

 בטיח ןוחט

 קד רֶׁשֲא דע

 רעל
 ורֵפַע תֶא ךלשאו
 = לא לֶא
 :רָהֶה ןִמ דֶריֵה
 הרעבתבו .בכ

 -  הֶּמַמְ
 הָאַתַה תֹרְְקִבּו
 יי םיִפָנקַמ
 ;הָוהי תא
 הוה חלשבו .גב

 םָכְתֶא 0

 ערב שדק קמ

 רמאל

 ולע

 ֶראָה תֶא ּוׁשְר

 .לָאטסָאד ךיוא

 ןרהַא ףיֹוא ןּוא .נ

 טנרָאצַעג רהָעז טָאג טָאה

 , ןעגיליטרֲעֿפ ּוצ םהיֵא

 ןעמֶעּבַעג ּבָאה ךיִא ןּוא

 ןרחַא רַאֿפ ךיוא

 .םייצ רֶענֶעי ןיִא

 קרעוודניז רֶעייֵא ןּוא .אכ

 ,טכַאמָעג טָאה רהיא סָאװ

 ,ּבלַאק סָאד

 ןעמונַעג ךיא ּבָאה

 טנֲערּברַעֿפ סֶע ּבָאה ְךיִא ןּוא
 ,רעײֿפ םיִא

 ,ןעסיומשוצ סֶע ּבָאה ךיא ןּוא

 ,גידנַעלָאמוצ םּוג |

 ןֶערָאװַעג ןיד זיא סע זיב

 ,ביומש ּוצ

 ןעֿפרָאװעג גָאה ְךיִא ןוא
 ביוטש ןייז = ,|

 ,םּולֿפ םָעד ןיִא

 .גרַאּב ןוֿפ ּבָארַא טהעג סָאװ

 הרֲעבּת ןיא ןּוא .בנ

 - הסמ ןיִא ןוא

 הואתה תורבק ןיִא ןּוא

 טנרָאצרָעד רהיֵא טָאה

 .טָאנ

 טָאה טָאג ןָעוו ןּוא .גכ
 טקישעג ךייא

 ענרּב שדק ןוֿפ

 :גידנעגָאז

 ףיֹורַא טהֵעג

 ,דנַאל סָאר טּנרֶע ןּוא



 .דימלתהו הרומה תרות

 ְךייא רַאֿפ ּבָאה ךיא סָאװ םֶכָל יתתנ רֶׁשֲא
 ,(ממיטשעב

 / ההיא טָאה ורמתו
 גיטסנעּפשעגרעריװ /

 ,טָאג ןוֿפ להָעֿפֲעּב םעד הָוהְי יִּפ תֶא
 ,טָאג רֶעייֵא םָכיִהְלֶא |

 טינ םהיא טָאה רהיא ןּוא ול םּתְנמאַה אלו
 ט .יולגְעג = :לו
 טרעהְעגּוצ טינ רהיִא ןּוא ) םֶתְעַמּו ׁש אלו

 .םימש ןייז |;ולקּב
 עגיטסנעּפשרַעריװ .דכ םֶתייֲה םירממ .דכ

 ןָעוועג רהיֵא םייז
 טָאג ןֶענַעג הוהי םע

 באה ךיא יװ ,גָאט םַעַד ןוֿפ ,םֶכְתִא ית םוימ
 .טנעקרעד ךייַא

 ךימ ּבָאה ךיִא ןוא .חכ ינפל ֵַנְתְֶ .הכ
 טָאג רֶאּפ ןעֿפרַאװעג הוה

 געמ גיצרעֿפ יד םויח םיעברא תא
 0 9 = י 17 5 6

 - 4 םיעּברא תאו
 ,טכענ גיצרָעּפ יד ןּוא יד ה כ צ}

 הלילה

 ךימ גָאה ךיִא סָאװ = .יתלפנתה רֶׁשֲא
 ,ןעֿפרָאװעג * צדק + מ

 (?טמיטשעב טָאה טָאג ןַעד הוהי רַמא יִּכ

 .ןעגיליטרָעֿפ ּוצ ךייא !םֶכְתֶא דיִמְׁשַהְל
 הוהי | טָאג ןָעמְעבְעג ּבָאה ךיא ןוא .וכ שט 47 לא ללפתאו .וכ
 ;טנָאזַעג ּבָאה ךיא ןּוא רמאו

 ,רָעה רֶעד ,טָאג הוה ינדא

 מינ ּברַאדרעֿפ תחשת לא

 ,לײטּברֶע ןייד ןוא קלָאֿפײד = ףתלחנו מע

 טזעלענסיוא טסָאה ּוד סָאװ ֶלֶדַגְּבִת תיִדּפ רֶׁשֲא
 ,םייקפיורג ןייד טימ 0

 יי ל טרהיֿפעג סיֹורַא טסָאה ּודסָאוו תאצוה רשא

 םירצמ ןוֿפ םירצממ

 .דנאה רעקרַאמש א םימ הק ריב

 קנעכט, 

 .טגָאועג (= .ןעּבעגעג ('

 41 .י ,ם ,בקע ,םירּבר

 ,םהרבַא ןָא םֶהרבֲאְל

 ;ץ'בקעי ןָא ןוא קחצי ןָא = בקו | חציל
 טינ ךיז עדנָעוו ןפת לא

 ./ ירא יד וצ הזה םָעָה ישק לא

 סעטכַעלש ןייז ּוצ ןּוא ועשר לֶאְ

 .דניז ןייז ּוצ ןּוא ;ןתאֵּמַח לֶאְו
 | ןריראי ןפ

 ןעגָאז םינ לָאז םָע סָאד מ | וי ןָּב כ
 ,דנַאל סָאד ץראה

 זנוא טסָאה ּוד ןענַאוו ןופ| | ירא צוה רשא
 :טרהיֿפעגסױרַא םשמ

 טינ ןָאק טָאג לייוו הָוהְ תֶלֹכי ילּבִמ

 סָאד ןיִא ןעגנײרּבנײרַא יז ץראה לא םָאיִבהַל
 ,דנַאל 'ןצ +

 ייז טָאה רֶע סֶאּו םחל רַּבֹּד רשא
 , ןעכָארּפשרַעֿפ 80 צי 7 7
 ,ייז טסַאה רֶע ליוו ןוא | םתוא ןתאנשמו |

 ,טרהיפעגסיורא ייז רֶע טָאה םאיצוה

 רָעד ןיִא ייז ןָעמיוט ּוצ םוא רָּבְַּמּב םֶתְמהל
 .עטסיוו

 םלא הון ייז ןּוא .טכ פע םהו טכ
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 ,לייטּברָע ןייד ןּוא ךתלחנו

 | האצוה רשא טרהיפעגסיורַא טסָאה ּודסָאוו תאצוה רשא

 טֿפַארק רֶעסיֹורג ןייד טימ לֹדַּנַה ךחכב

 ןייד טימ ןּוא | ;חיוטנה ךערזבו
 .םרָא ןעמקַערטשַעגסיֹוא ך 7:7 הל

 יי .יעיבר

 םייצ רֶענֲעי ןיא .א אוהה תַעַּב .א

 :טגָאזעג רימ ּוצ טָאג טָאה ילא הֹוהְי רמא
 סיֹוא ריד קַאה ל ל

 ,ןעלֿפַאמ ענרענייטש ייווצ םיִנָבא תחול ינש

 ,עטשרֶע יד יוו םיִנׁשֹאִרַּכ

 ,גרַאּב ןֿפיֹוא דאזצ 7 רימ ּוצ ףיֹורַא הֵעֹנ ןּוא הרהה ילא הלעו
 .ןעכַאמ ריד טסלָאז וד ןוא | ןורא ףל תישעו

 .ץלָאה ןּופ ןעטסַאק ַא !ץיִע



 ,דימלתהו הרומה תרות 49

 ןעביירשנא לע ךיא ןוא .ב | לַע בֹּתְכֶאָו יב
 ןעלֿפַאמ יד ףיֹוא תחלה

 ,רֶעטרֶעװ יד  םיֹרֵבְּדַה תא

 ןֶעווֲעג ןַענעז עבלָעוו יָה רשא

 5 !םינשארה ,ןעלֿפַאט עמשרע יד ףוא) / תחְּלַה לַע
 ,ןָעְכָארּבּוצ טסָאה ּוד ַעכלֶעוו ְּתְרַּבִׁש רֶׁשֲא

 ןֶעגעלנײרַא ייז טסלָאז ּוד ןּוא :ןוראב םתַמְשְ
 .ןעמסַאק ןיא

 < םכאמְעג ּבָאה ךיִא ןוא .ג שעאו 3

 ,ץלָאה ל 24 ןֶעיצַאקַא ןופ ןעטסַאק א םיטש יצע ןורא

 טקַאהעגטיֹוא ּבָאה ךיִא ןּוא לספאו

 ,ןעלפַאט ענרענייטש ייווצ םיִנָבַ תחל ינש

 ,ָעמשרָע יד יוו םיִנשאְּ

 ןעגנַאגַעגֿפֹרַא ןיב ךיִא ןּוא הָרַהַ לע
 ,גרַאּב ן'פיוא

 ןיִא ןעלֿפַאמ ייווצ יד ןּוא יריב תהלה ינשו
 .דנאה ןיימ

 ןֶעּבירשעגנָא טָאה רֶע ןּוא .ד לע בכ .ד
 ןעלֿפַאט יד ףיֹוא תֹהְּלַה

 ,טֿפירש עטשרַע יד יוו ןושארה בתכמכ

 ,ןֶעמָאּבעג ןהָעצ יד תֶרָשַע תא
 - 7 ""  ֹםירבְדת

 טרֶערעג טָאה טָאג עכלַעו הו רֵּבִּד רֶׁשֲא

 ךייַא ּוצ םכילֲ

 גרַאּב ןֿפיֹוא רהב

 רעייֿפ םָעד .ןופ שאה ךותמ

 רעד ןּופ גָאמ םָעד ןיִא להקה םויּב
 ,גנולמַאזרעֿפ

 בעמ יי הא רימ ייז טָאה רֶע ןּוא ;ילא הוהי םנתיו

 ךימ ּבָאה ךיא ןּוא .ה ןפאו .ה
 טָעדנַעוועג לד

 ןֶעגנַאגַעגּבָארַא ןיּב ךיא ןוא רהה ןמ דראו
 ,גרָאּב ןוֿפ ר =
 טנעלַעגײרַא ּבָאה ךיִא ןוא | תחלה תא םשאו
 ןעלפַאפ יד -%
 ,ןעטכַאק םָעד ןיִא ןֹורֲאַּב

 .י ,בקע ,םירבד

 ,טכַאמַעג ּבָאה ךיִא ןָעכלַעװ | יִתיֵׂשָע רֶׁשֲא
 ׁש וו
 !הָוְי יִנוצ רֶׁשֲאַּכ
 ֵאָרְִׂ ינו /

 ועסנ
 ןקעי ינב תרַאּב ןוֿפ ןקעי ינב תראבמ

 | הרסומ

 ןרהא תֶמ םָׁש

 ןעּבָארגעּב טרָאד זיא רֶע ןוא םש רכקיו

 ,ןערָאװעג

 זיִא רזעלא ןהוז ןייז ןּוא ונְּב רזעלא ןהכיו
 רעטסעירּפ ןַערָאװֲעג

 ,ןֶעווֲעג טרָאד ןֶענֶעז יז ןוא

 .ןעלהָאֿפַעּב רימ טָאה טָאג יוו

 לָארשי רעדניק יד ןוא ו
 טזיירעג ןָעּבָאה

 ;הרסומ ןייק

 ןרהַא ןעּברָאטשַעג זיא טרָאד

 .םהיא טָאטשנָא ,ןיִתחַּת

 יז ןַעּבָאה ןָעטרָאד ןוֿפ .ז ּועסנ םשמ .ז
 טזיירֲעג 0 די

 ,דגרג ןייק הֵרּגְדִּגַה

 ,תבמי ןייק רגרג ןוֿפ ןּוא הָרּגְִגַה ןמו

 התבטי
 לוד } 9

 ןא ןעסולֿפרַפַאװ טימ דנאל א ;םִיַמ ילחנ ץרא
 ה אוהה תֶעַּב .ח

 טרֶעדניזעגּבָא טָאג טָאה הוהי ליּדבִ

 יולה ! טבש תֶא

 טייצ רֶענֶעי ןיִא

 .,יול םאטש םָעד

 ןֶעגָארט ּוצ תאשל

 םעמָאג ןּוֿפ ןעטסַאק םע| ת'רב ןורא תֶא
 ,דנוּב הָוהְי

 ,טָאג רָאֿפ ןהָעטש ּוצ הָוהי יִנָפְל דמעל

 ןֶענעידֲעּב ּוצ םהיא ותרשל

 ןעמָאנ ןייז טימ ןַעשנעּבּוצ ןוא משב ףרבלו

 :הוה םֹוּיַח דע
 ןּכ לע .ט
 יולל חיה אל
 הָלֲחַנְ לח

< 

 .גָאמ ןעזיד זיב

 םּורַאד .מ

 יול טַאהֲעג טינ טָאה

 ,לייטּברַע ןייק ןּוא ליימ ןויק

 ,רֲערירּב ענייז טימ



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,לייטּברָע ןייז זיא טָאג 5 אוה הָוהְי

 טרערענ א

 םהיִא ןֶעגֶעוו == = ;ול

 .ןנאמשעג ץ ןיִּב ךיא ןּוא + יתדמע יִכֹנאְו :

 רָחֶב
 םינשארה םימיּכ
 םֹוי םיִעַּבְרַא

 חָליִל םיִעָּבְרַאְ

 יַלֵא הוהי עמשיו

 אוהַה םֶעַפּב
 הָוהְי הָבָא אל

 ,גרַאּב ץֿפיֹוא

 ,גָעט ץמשרע יד יוו

 געט גיצרעֿפ

 ,טכענ גיצרַעֿפ ןּוא

 טרֶעהָעגּוצ רימ טָאה טָאג ןוא

 ;לָאמסָאד ְךיֹוא

 טלָאװעג םינ טָאה טָאנ

 .ןעּברַעדרַעֿפ ךיד :ףתיחשה

 רימ ּוצ טָאה טָאג ןּוא .אי ילא הוחירמאיו .אי
 :טנָאזעג ,ףיוא הָעמש רט + בג + םוק

 (:וייר הָע עָסַמְל ל
 ,קלָאֿפ םָעד רָאֿפ םעה יִנָפְ

 ןעמוקניירא ןעלָאז יז ןוא | ואביו

 ץֶראָה תא ושרי
 יִתַּבׁשִנ רֶׁשֲא
 = םָתֹבֲאַל
 :םָָל תֶחָל

 סָאד ןעּברע ןעלָאז יז ןוא
 ,דנַאל

 ןערָאװשַעג ּבָאה ךיִא סָאװ

 .ןרעמלֶע ַערֶעייז ּוצ

 .ןַעּבַעג ּוצ ייז

 .ישימח

 ,לַארשי ,טציא ןוא .בי לֵאָרְׂשִי הָּתַעְו -בי

 ,טָאנ טגנַאלרַעֿפ סָאװ } קל
 , םָאג ןייד 7

 ךמעמ

 הָאְרִיִל םא יּכ

 ?ריד ןוֿפ

 ןעמכריֿפ ּוצ רונ

 ,טָאנ ןייד ,םָאג רַאֿפ
46 +5+ 

 ,רָערהיֿפגּוצ םלַא ,ןֶעזייר םּוצ (

 48 .י ,בקע ,םירבד

 ןעגֶעוו ענייז עלא ןיא ןהעג וצ ויכרד לבב תֶכָלָל

 ותא הבחאלו

 בעל
 חל הי תא
 בבל ְָּ
 שלו
 רמשל .גי

 הָוהְי תֹצְמ תא

 ,ןעּבעיל ּוצ םחיא ןּוא

 ןענעיד ּוצ ןוא

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 ןעצרַאה ןַעצנַאג ןייד טימ |

 .עלֶעעו רֶעצנַאג ןייד טימ ןוא

 ןעמיה ּוצ .גי

 טָאג ןוֿפ ןֶעמָאּבַעג יד

 ,ןעצעזעג ענייז ןוא ויָתקְח תֶאְ

 ריד להָעַפָעּב ךיא עכלֶעוװ  ךוצמ יכנא רֶׁשֲא

 וו ,טנייה סויה

 .(:ןייז םּוג לָאז ריד םּוא :ףל בוטל

 ,ךָאד הָעז ,רי ןה .רי

 זיא ,טָאג ןייד ,טָאג 0 היהלא הָוהיֵל
 לעמיה רעד | םימשה

 םִעְר ןיֿפ ןעלמיה יד ןּוא םימשה יִמְׁשּו
 ,לעמיה גה

 רֶשָא לָכְו ץֶרָאָה
 :הב

 ךיֶתכֲאַּ קר .ומ

 (?טרהָענֲעּב טָאג טָאה | הָוהי קשח

 .ןעּבעיל וצ רז  םֶתֹוא הֹבֵהַאְל

 סרב רֵחְבִיו

 סָאװ ,סָעלַא ןוא דע יד
 .זיִא רהיא ןיא

 ןֶערעמלֶע ענייר רּונ .וט

 טלהעוורעסיוא טָאה רֶע ןּוא
 ןעמַאז רֶעייז

 ,ײז ךָאנ םֶהיֵרֲחא
 ,ךייא םכב

 םיִמַעָה לָּבִמ
 ;הֶּזַה םֹוּיַּ
 רהיֵא טלָאז ָאזלַא .וט םתלמנ .זט

 ןעדיינשבָא נח
 : רֶעייַא ןוֿפ טיֹוהרָאֿפ יד םכבבל תלרע תא

 טיי :
 5 ןעצרַאה

 .טסּולֲעג ,טלָאװַעג 6 .קילג םּוצ ריד 6
 .ןֶע ,טיז עטכָעלש ץרֶעייֵא טרָעטייוװרע (5

 ,רעקלָעֿפ עלא ןופ

 .זיִא טנייה יוו
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 םֶָפְְֶו
 ;דֹוש ושקת אל

 הוה יּכ .וי

 ! םכיהלא |
 יד ןּופ טָאג רַעד זיא רֶע בילה יִהֹלֶא אוו

 רֶעשעג
 , ןֶעררָעה יד ןוֿפ ררֲעה רֶעד ןּוא םינדאה ינדאו

 לדה לא
 ארוגהו יונו

 קינָעג רֶעייֵא ןּוא

 טינ רהֲעמ רהיֵא טלָאז
 .(!טרַאה ןעכַאמ =

 טָאג רָעייֵא ,םָאג ןַעד 3

 ,טָאג רֶעסיֹורג רעד

 רעד ןּוא רֶעקרַאטש רֶעד
 ,רֶעבילקַע-ש

 ןייק םינ טָאה רָעכלֶעװ םיִנָפ אֵּׁשִי אל רשא
 ןהעזנָא

  ןײק טינ טמהענ ןוא :לדַחֹׁש חקי אלו
 ; גנוכעטשעב

 / טוהט רֶע חי השע .חי

 םותי ַא ןוֿפ טכָער ָר םותי טַּפְׁשִמ
 הנמלַא'נַא ןוֿפ ןּוא | הָנְמלַאְו !

 ,גנילדמָערֿפַא טּבעיל רֶעּוא :  - רג באו

 =  םהיִא ןַעּבֶעג וצ ול תת

 !הָלְמִׂשְו םֶחָל
 ןֶעּבעיל טלָאז רהיִא ןּוא . תֶא םֶּתְבַהֲאַו .טי

 רה

 םֶתייָה םייוג ינ
 ;םיִרְצִמ ר

 .דיילק ַא ןּוא זייפש

 טנעז עגנילמערֿפ ןער
 ןֶעווֲעג רהיא

 .םירצמ דנַאל םיִא

 ,טָאנ ןייד ,טָאנ .ב

 ,ןעמבריפ וטסלָאז | ר

 ןענעיד ּומסלָאז םהיא רֹבֲעַת ותא

 א = םהיִא ּוצ ןּוא קֵּבְדו ובו

 .טערעווש - קה נו איש - וטסלָאז ן עמָאנ ןייז טימ וא :עבשת ומשבו

 םהור ןייד זיא רֶע .אכ

 ,טָאג ןייד זיא רֶע ןּוא
 לת אוזד .אנו

 ריד טימ טָאה רֶעְלָעו ךתא השש ׁשֲא
 ָאהטעג

 א תֶאְו תלדגזו תא

 הָלאַ תארו ּוה
 יד ייד די רישא

 .גיקֲענמרַאה טינ טייז (}

 ןוא עסיֹורג עזיר

 .עכילקֲערש (+

 .דימלתהו הרומה תרות

 | ,גנילדמער 5 םָעד

 ,(ןַעכַאז) (?עכילרערנואוו

 .אי ,י ,בקע ,םירבד

 :ףיניע ּואָר רשא
 שפנ םיעבשב .בכ

 = ךיתֹבא ּודָ |
 .הָמִירצִמ
 הפו
 ךיהלא הָוהי ףמש

 םימשה יֵבְכֹוכּנ

 ; ברל

 תכהאו .א

 תרמטמ -
 יָת
 ויתוצמו
 :םימָוה לֵב

 םֹוּיַה םֶּתְעַדיִו .ב
 םֶכיֵנְּב תֶא אל יב

 ועדי אל רֶׁשֲא

 ואר אל רֶשאו

 רסומ תֶא
 םכיִהֹלֶא הוה
 לד תא

 הוה ּדָיתֶ
 ;הָיוִנַ וערזו

 ויתתא תֶאְו ג

 שמ תא
 הָשָע רֲֶׁא
 רצ ות

 (+ .גנוטיה (1

 ןַעּבָאה ןעניוא ענייד עכלָעוו
 .ןהָעֹזֲעג

 ןָאזרֲעּפ גיצּבעיז טימ .בנ

 ןעגנַאנַעגּבָארַא ןענַעז
 ןרעמלֶע ענייר

 ,םירצמ ןייק

 טציִא ןוא

 ,טָאג ןייד ,טָאג ךיד טָאה
 טכַאמעג

 לָעמיה םָעד ןיֿפ ןרעטש יד יוו

 .לעיֿפ ּוצ

 ,אי
 ןעּבעיל טסלָאז ּוד ןּוא .א

 ,טָאג ןייר ,טָאג

 ןייז ןעמיה טסלָאז ּוד ןּוא
 (! גנּונדרָארַעֿפ

 ןוא ןעצעזעג ענייז ןּוא
 ןעטכער ענייז

 ןֶעמָאּבִעג ענייז ןּוא

 .(6 ןעטייצ עלא

 ןעסיוו טלָאז רהיֵא ןוא .ב
 ,טנייה

 ,רעדניק ָערֶעייֵא טינ זַא

 טסּואוועג טינ ןַעּבָאה עכלַעוו

 ןחָעזַעגטינ ןעּבָאהעכלַעװ ןּוא

 ןעגנוֿפָארמש יד

 ,טָאג רַעייֵא ,טָאג ןוֿפ

 ,םייקסיורג יז

 דנַאה עקרַאטש ןייז ןּוא

 ןעטקערטשעגסיֹוא ןייז ןוא ׂן
 , םרָא

 ןעבייצ ענייז ןּוא ג

 ,ןֶעטַאהט ענייז ןוא

 ןָאהמַעג טָאה רֶע עכלַעו

 ,םירצמ ןיא

 .געמ



 ףֶלֶמ תֹעְרַפל
 !םירצמ

 ;וצרַא לָבְּ

 הֵׂשֲע רשאו .ד

 םיִרצמ ליִחְל
 ּבכְרלּ ויסוסל

 ףיִצִה רֶׁשֲא
 ףוס ₪ יט תא

 םֶהיֵנּפ לע

 םכירחא סָפְרְרֶב
 הָוהְי םֶדְּבַאיַו
 ;הֶּזַה ה סויה דע

 5 או

 םכאּב דַע
 !הֶּזַה | קמ דע

 אל תל
 באילא ינּב
 ןְבּואְר ןֵּב

 ץֶרֶאָח הָתַצַּפ רֶׁשֲא

 ה תֶא
 םָעְלִבִּתַו

 םֶהיֵתָּב תֶאְו
 םֶהיֵלֲהֶא תֶאְ
 םוקיה לב תֶאְו

 םֶהֵלנַרְּב רֶׁשֲא

 :לאְרְשי לב בֶרֶקּכ

 .ןעמָארטש (1

 דימלתהו הרומה תרות

 ןוֿפ גינעק םָעד ,הערפ ּוצ
 , םירצמ

 .דנַאל ןָעצנַאג ןייז ּוצ ןוא

 ןָאהטעג טָאה רֶע סָאװ ןּוא .ד

 ,םירצמ ןוֿפ רעמילימ םָעד ּוצ

 ןייז ּוצ ןוא דרֲעֿפ ענייז ּוצ
 ,ןַעגָאװמיײר

 טכַאמָעג טָאה רֶע סָאװ
 (' ןעצײלֿפרַעֿפ

 רַעעמֿפליש | וֿפ רַעסַאװ סָאד

 ,ייז ףיֹוא

 טנָאיֵעג ךיז ןַעּבָאה ייז ןֶעוו
 ,ךייא ךֶאנ

 טעטכינרעֿפ ייז טָאה טָאג ןוא

 .(?גָאמ ןַעזיד ףיוא זיּב

 וצ טָאה רֶע סָאװ ןּוא .ה
 ןָאהטַעג ךייא ּוצ

 ,עטסיוו רעד ןיא

 ןעמּוקַעג םייזרהיא ןָענַאוו זי

 .טרָא ןעויד זיב

 ןָאהמַעג טָאה רֶע סָאװ ןּוא -ו

 ,םריבא ּוצ ןּוא ןתר ּוצ

 ,באילא ןּוֿפ ןהיז יד

 ,ןבואר ןוֿפ ןהוז רֶעֹד

 טנֲעֿפֶעעג טָאה רע יד סָאװ

 ליֹומ רהיא

 ןעגנּולשרָעֿפ ייז טָאה ןּוא

 רעזייה ַערֶעייֵז ןּוא

 ןעטלעצ ערֶעייז ןּוא

 ,ןעזעוו עצנַאג םָאד ןוא

 ןֶעווֲעג ייז טימ זיא סָאװ

 -- ,לָארשי ץנַאג ןעשיווצ }

 .גיבייא ףיֹוא (*

 .אֹי ,בקע ,םירבד

 : ןעגיֹוא ָערֶעייֵא רּונ 3 תאֹרֲה םֶכיֵניִע יִּכ ו
 קרָעװ ַעסיֹורג עצנַאג םָאד | השעמ לָּכ תֶא ץדָעזֲעג ןַעּבָאה

 ,טָאג ןיֿפ לדה הָוהְי
 .ןָאהמַעג טָאה רֶע סָאװ :השע רֶׁשֲא

 רהיִא טלָאז ָאזלַא .ח םֶּתרַמׁשּ 'ח
 ןעמכַאּבָאעּב

 ,טָאּבֲעג עצנַאג סָאה הִוְצַּמֲה לכ תא

 ריד להָעֹפֲעּב ךיִא סָאװ  ףוצמ יִכנָא רֶׁשֲא
 ה ,טנייה םויה

 ןרַאטש ןייז טלָאז רהיא םּוא וקזחת ןעמל
 ;ש כ "חוה

 ןעמוק:ירַא טלָאז רהיא ןּוא םתאְבּו

 םָאר עבר טלָאז רהיא ןּוא ןיראה תֶא ֵּתְׁשְרי
 ,רנא

 יועבירַא טעג רחיא ןיהואוו | רב ֶּתַא רֶׁשֲא
 המש

 לְרְשְֵּׁה:  ""
 טלָאז רהיֵא םּוא ןּוא .פ וה הא עמ :

 ןעביילב גנַאל םימי
 ,דרָע רעד ףוא | 7 המדאה לע

 ןֶערָאװשַעג טָאה טָאג עכלעוו הוהי עבשנ רשא

 .ןֶעּברֶע ּוצ סע

 ןרעמלֶע ערעייֵא ּוצ םֶכיֵתֹבֲאַל

 יז טבע ּוצ םֶהָל תתל

 --- ,רעדניק ערֶעייֵז ןּוא םערזלו

 ,דנָאל 8 .ץרא

 .גינָאה ןּוא ךלימ טסילפ סָאװ : שבדו בֶלח תַבָז
 השש = |

 ,דנַאל סָאד ןעד -י ץֶרֶאָה יִּכ -י

 -טסמוק ּוד ןיהואו| אָב 8 רֶׁשֲא
 המש

 ןעּברֶע צ סֶע 7"  ּהָּתְׁשִרְל

 ,םירצמ דנַאלסָאד יװ םינזיא | סיד רָאכ אל
 | אוה

 ,ןעגנַאנַעגסיֹורַא ו ו 33 + שייז רהיא ןענַאוו ןופ םשמ םתאצי רשא
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 טסהייז ּוד ּואוו ערזת רשא

 ףערז תא
 ףלנרב תיקשהו
 :קריה ןנכ

 ןַעמַאז ענייר
 (!ןרֶעסֶעווֲעּב טסומ ּוד ןּוא

 5% ןייד טימ
 .ןָעמרֶאג:סנירג םָעד יוו

 ,רנַאל סָאד רֶעּבֶא .אי ץֶרֶאָהְו .אי
 ף

 רֶעּבירַא טסהְעג ּוד ןיהּואוו |ם רבע םָתַא רִשֲא ן

 ָמְׁש | <
 ,ןָעְברֶע ּוצ סֶע התשרל

 גרעּב ןופ דנַאל א זיא
 ,ןעלָאהמ ןוא

 לעמיה םָעד ןוֿפ
 תעָקְבּו םיִרָח ץֶרֶא
 םיִמָשַה רַּמִמִל
 :סימ הָּתְִּׁ
 יָא בי
 ךיהלא הָוהְי רֶׁשֲא
 ּהָתֹא שרד

 דימת

 ןעגַער ןופ

 .רָעסַאוו סַע טקנירמ

 ,דנַאל ַא .בי

 ,טָאנ ןייד ,טָאג סָאװ

 ;סַע (?טשרָאֿפ

 גידנעטש

 ,טָאג ןוֿפ ןעגיוא יד ןֶענַעז | ד
 ,ףיֹורַאד טָאג ןייד

99 6 

 נה ָשמ
 :הָנָש תיִרֲחַא דעו
 ,גי הָיַהְ גג

 ןערעהוצ טָעוו רהיא ּביֹוא עֵמְׁשִּת ץמש םא

 יֵתְֹצִמ לֶא

 רהָאי גנַאֿפנָא םָעד ןוֿפ

 .רהָאי ןּופ עדנָע םּוצ זיב

 ,ןייז יֹזַא טעו םִע ןּוא

 ,ןֶעטָאּבֲעג ַעניימ

 ךייַא להָעֿפָעּב ךיִא עכלַעװ | !צמ 'כנא רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא \
 ,טניה ייי םויה

 ןעבעול ּוצ הבהאל

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג םכיהלא הוהי תא

 ןענעיד וצ םהיִא ןּוא ודבעְלּו

 םֶכֹבַבְל לָבּב
 :סָכָשפנ לֵכְבּו

 ןעצרַאה ןֶעצ.ַאג רָעייַא טימ

 .עלֶעַעז רֶעצנַאגרֶעייַא טימ ןוא

 47 ןֶעגעוװ טגרָאז (* .ןעקנירטנָא (1

 .אי ,בקע ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 יִּתַתַנְו .די

 םֶבְצְרַא רט
 - ׂשָעְּב
 ׁשֹוקְלַמּ הֶרֹוי |

 ףנגד תפסו

 :ָךְרָהְצַיַו ףשריתו

 בֶׂשָע יִּתַתְנְו .וט

 ףֶוׁשְּב
 מ
 לבא
 עַל
 םֶכָל ורמשה .זמ

 כָל הת
 0 םתְרסְו

 סתדבעו

 םיִרֲחֲא םיחלא

 :םהְל םֶתיֲִַּתְשִהְו

 הָוהְי ףַא הָרָחְו וי

 /  םֶכָ
 םִימָּׁשַה תֶא רצ
 רָּמִמ הָיְהִי אל
 ןֵּתִת אל הָמָדֲאָתְ
 הלובי תֶא

 הֶרָהְמ םֵּתְדַבאַו

 הבטה ץראה לטמ

 ןתנ הָוְירֶׁשֲא
 :םכל |
 < םֶתְמַׂשְו .חי

 ןעטלַאהּבָא 6 .טרָערֶעגרַעּביא 6

 ןַעּבעג ךיא לָעװ ןַאד .רי

 דנַאל רֶעייַא ןוֿפ ןַעגֶער םָעד

 .םויצ ןייז ןיִא

 ,ןֶעגָערטַעּפש ןּוא ןַעגערהירֿפ

 ןעלמַאזנייַא טסָעװ ּוד ןּוא
 ןרָאק ןייד

 ;לייַא ןייד ןּוא ןייוו ןייד ןּוא

 זָארג ןֶעּבֲעג לַעוװ ךיִא ןּוא .וט

 דלעפ ןייד ףווא

 ,היפ ענייד ראפ

 ןַעסֶע טסעװ ּוד ןוא

 .ןייז טַאז טסָעװ ּוד ןּוא

 ,ךייא טעטיה ומ <

 טינ לָאז ץרַאה רֶעייֵא סָאד
 ,ןֶערָעו (טרהיֿפרַעֿפ

 ךיז טָעװ רהיֵא ןוא
 (טָאג ןופ) ןַערהעקבָא

 ןענעיד טעו רהיא ןּוא

 רֶעמענ ערמערֿפ

 ןֶעקּוּב ךיז טָעוו רהיִא ןּוא
 ;ייז ראפ

 ןֶענֶערּב טעו סֶע ןּוא .זי
 ןרָאצ סעמָאג |
 | ,ךייַא ףיֹוא

 (? ןעסעילשרֶעֿפ טָעוו רֶע ןּוא
 ,לעמיה םָעד

 ןייז טינ טַעְוו םִע ןּוא
 ער ןייק

 ןעּבעג טינ טָעוו דרֶע יד ןּוא

 ,טכּורֿפ ַערהיִא

 ךיג ףיוא טָעװ רהיא ןּוא
 ןֶערֶעװו ןֶערָאלרעֿפ

 ,דנַאל | ןעמּוג םָעד ןופ

 .ךייַא טיג טָאנ סָאװ

 (?ןעמהָענרהיַאטלָאזָאזלַא ,חי

 .ןעגעל (6



 .דימלתהו הרומה תיות

 עניימ רַעמרֶעװ עיד הֶּלִא יִרָבִּד תא

 ֶבְבַבְל לע
 של
 םָתֹא ברש

 םֶבדי לע תֹואְל
 תפטומל וה

 ןעצרַאה רֶעייֵא ןיא |

 ,ַעֹלֲעַעְז רֶעייֵא ןיִא ןּוא

 ןעדניּבנָא ייז טלָאז רהיא ןּוא

 (= גנורעיצ א ןייז ןעלָאז ייז ןוא

 .ןָעניֹוא ערְעייא ןָעשיווצ :םֶכיִניִע ןיֵּב
 ןֶענרהֲעל יז טלָאז רהיִא ןּוא ש* םתא ֶּתְדַּמלְ .מי

 ,רעדניק :ערָעייא םֶכיֵנְּב תֶא
 ייז ןֶעגַעוו ןַעדער ּוצ םַּב רֵּבַדְל

 ָףתיֵבְּב ָךְּתנְׁשַּב
 ךרדב כלב

 זיוה ןייד ןיא טציז ּוד ןָעוו

 ,גָעוו םיִא טסהעג ּוד ןֶעוו ןּוא

 ךיז טסנַעל ּוד ןָעוו ןוא לּבכשְבו

 .ףיוא טסהעטש ּוד ןָעוו ןוא :ףמוקבו

 םֵּתְבַתְכּו .כ

 ָךְתיִּב תוזוזמ לע

 :ךירעשבו

 וברי ןַעַמְל .אכ
 םֶכיֵמְי

 ןעביירשנָא ײז טסלָאז ּוד ןּוא .כ

 8ֿ ןַעטסָאֿפּפ יד ףיֹוא
 זיוה ןייד

 .ןרֶעיֹומ נייד ףיֹוא ןּוא

 ךיז ןֶעלָאז םָע םּוא .אכ
 געמ ערֶעייֵא ןערהעמרֶעֿפ

 רָעדניק ערֶעייַא ןּוֿפ געט יד ןּוא םכינב ימיו

 הָמָדֲאָה לַע
 הוה ּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 = םֶכיֵתֹבֲאַל
 םֶהָל תַתָ
 םימָּׁשַה יִמיִּכ
 :ץֶרָאָה לַע

 ,דרָע רֶעֹד ףיוא

 ןֶערָאװשעג טָאה טָאג בלו

 ןרעטלַע ַערֶעייַא ּוצ

 -- ,ייז ןֶעּבֲעג ּוצ

 ןוֿפ געמ יד גנַאל יוו
 ןייז ןעלעוו לעמיה

 .דרָע רעד ףיוא

 .ריטפמו יעיבש

 ,ןָעד .בכ יב .בכ

 ןעטכַאּבָאָעּב טעו רהיא ביוא ןורמשת רמש םִא

 .דנַאביקנַעד (1

 . ,דנאה רֶעייֵא ףיוא ןֶעכייצ םּוצ

 47 | .אֹי ,בקע ,םירבד

 הוצמה לב תא
 ,טָאּבַעג עצנַאג סער| .דפי

 תאזה
 להָעֿפָעּב ךיִא סָאװ  הוצמ יכנא רשא

 ךייא | םֶכְתֶא

 ,ןָאהמ ּוצ סֶע התשעל

 ןעבעול ּוצ הָבַהא

 ,טָאנ רֶעייֵא ,טָאג םכיהלא הוהי תא

 ןהעג ּוצ תֶכָלָל

 כָָּדלָכְ
 :וב הקבל

 הָוהְי שירוחו .ג

 םינגה לָּכ תא

 הלאה =

 ןַעגֶעװ ענייז עלא ןיא
 .םהיִאְוֶאְךיז ןעטֿפַעהּוצנָא ןוא

 טָאג טָעװ ןַאד .גכ
 ןֶעּביײרטרַעֿפ

 ןַענָאיצַאנ עלא עזיד

 םֶכיֵנפִלִמ
 םיֹוּג םֶּתְׁשִריִו

 ,ךייא רָאֿפ

 ןענָאיצַאנ ל = ןעּברֶע טָעװ רהיא ןּוא
 .ךייַא רַאֿפ ;םַּכמ ערָעקרַאמש ןּא רע םיִמְצֲעְו םיִלדִּג
 םֹוקַּמַה לַּכ .דכ

 ףּכ ףרדת רֶׁשֲא
 : םכְלנר

 יְהִי םֶכָל
 רֵּבְדַּמַה ןמ

 ,טרָא םָעֹרֲעַי .רב

 רֶעייֵא ןעכלֶעװ ףיֹוא
 ,ןעטערט טַעוו ןעלהַאּבסוֿפ

 ,ךייַא רַאֿפ ןייז טָעוו

 טמסיוו רעד ןופ

 ,ןונבל םָעד ןופ ןּוא ןונבלהו

 ,ךייט םָעד ןופ רהנה ןמ

 ,תרפ ךייט רֶעד תֶרּפ רהנ

 ןורחאה םָּיַה דעו

 כלב היה

 שיא בצי אל .הכ

 ןופ רֶעֲעמ םָעד זיב ןּוא
 , טייז:דנֲעװָא

 .ץינערג רֶעייֵא ןייז טָעוו

 םינ טָעװ ןַאמ ןייק .חֹכ

 המשלב ,ךייַא ןֶעגֶעג םכיֵנפַּ
 קַערש רֶעִייַא ד

 טכרוֿפ רֶעייַא ןּוא םֶכֲאַרֹומ



 .דימלתהו הרומה תרוה 18
 רד

 עג ,טָאגרֶעייַא ,טָאג טָעוװ םכיחלא הָוהי ןתי
 ,דרֶע רֶעצנַאג רעד ףיֹוא  ץֶרֶאָה לכ נפ לע

 םָעוו רהיא עְכלעוו ףיוא ּהַב ּוכרדת רֶׁשֲא
 טערט

 עט ךייַא טָאה רֶע יוו ;םכָל רֵּבְּד רֲֶׁאַּב
 .(! ןעכָארּפשרַעֿפ

 .ג ,אנ--דו ,טמ והיעשי :הרטפה

 ,ה ַא ך
 ,הָעְז ..וכ

 רָאֿפ ךייא (?נַעל ךיִא

 טנייה

 .ךולפ א ןּוא ןַענַעז א

 האר .וכ

 םֶכיֵנְפֶל ןֵתֹנ יִבֹנֲא
 וי
 !הָלְלְקּו הָכְרְּב

 הֵֵרְּבַ תא מ
 ועמשת רֶׁשֲא
 תוצמ לא
 םכיהלא הוה

 ַצְמיִבנָא רֶׁשֲא
 ;םֹוַּה םכתא =
 הָלְִַּהְו .חנ
 ועמשת אל םא

 תוצמ לא |
 םֶכיִהְלא הוה
 ןערהעקּבָא ךיזטָעוו רהיא ןּוא ּףְרדה ןמ םתְרסו

 ב יא ה כ
 , םנייה םויַה םֶכְִא

 ןהָעג ּוצ = תֶבלֶל

 םיהלא ירחא

 ,ןַעְגָעז םָער .ונ

 ןערעהוצ טָעוװ רהיא ןֶעוו

 ןֶעטָאּבַעג יד
 ,טָאנ רֶעייֵא ,טָאג ןופ

 להָעֿפֲעּב ךיִא עבלעוו
 ; טנייה ךייַא

 ,ךולפ םָעד ןּוא .חכ

 ןֶערֶעהּוצ טינטָעװ רהיא ביוא

 = ןעטָאּבעג יד

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןופ

 ,רֲעטֲעג עדמַערֿפ ךָאנ
 םירחא

 טינ טָאה רהיא ַעכלֶעוו !םֶּתָעַרי אל רֶׁשֲא
 .טנהָעקֲענ

 היהו .טכ
 איב יִּכ

 ,ןייז טָעוו .טב

 | הָוהְי
 הלא

 טָעוװ ,טָאג ןייד ,טָאנ ןַעוו
 ןעגניירּבנײרַא ךיד

 .ּבעיג (5 .טרֶערעג (1

 .אֹי ,האר ,בקע ,םירבד

 ץֶרֶאָה לֶא
 אב התא רשא

 ,דנַאל סָאד ןיא

 טסמּוק ּוד ןיהּואוו
 המש

 ,ןָעְּבְרָע וצ םַע י" ּהּתְׁשְרִל

 (! ןעכַערּפשסיֹוא ּוטסלָאז הָּתַתַנְ

 ןענעז םעד הֵכְרְּבַה תא

 םיִורג רה לע

 הָללְהַה תֶאְו
 :לביע רה ל

 הָּמִה אלה 5

 .םיזרג גרַאּב ץֿפיֹוא

 ךּולֿפ םָעד ןּוא |

 .לביע גרַאּב ץֿפיֹוא

 ךָאד ןָענָש יז .ל

 ,ןדרי טייז רֶעֹנָעי ןופ

 "רד ירֵחֲא גָעוו םָעד ףיוא טייוו
 שמשה אובמ

 נענה ץֶראַּב
 הברעב בשיה

 לגג למ
 : הרמ ינולא לצא

 יִרְִםּתַא ּכ אל
 ןדרי םָעד == | ןדריה תא

 ןעמוק ּוצ םּוא | אבל

 ,דנָאל סָאד ןֶעּברֶע ּוצ ץראה תא תֶׁשְרָל

 ,טָאג רֶעייֵא .,טָאג סָאװ םכיֵהלֶאהָוְרְׁשַא

 ,ךייא טיג "ל ןתנ

 = ןְעּברֶע סֶע טָעװ רהיֵא ןּוא ּהָתֹא םתשְיְ

 = = .ןעניֹואװ ןירַאד טָעוו ןּוא :ּהּב םָּתְבָשיְו

 = ןעטיה טלָאז רהיא ןּוא 0 ֶּתרַמְׁשּו .בל
 ןָאהט ּוצ תוׂשֲעַל |

 םיִקְחַה לָּכ תֶא

 םיִטפְׁשִּמַה תֶאְ
 רָאֿפ ךייַא געל ךיא כלת ןֵתנ יִכנָא רֶׁשֲא

 | \םֶיִנּפְ

 ,ראטנּוא טהעג ןהוז יד ּואוו

 ,ינענפ םָעד ןופ דנַאל םיִא

 רעד ןיִא םניואוו רֶעכלָעוו

 | מסי ,ל.לג ןעגעג

 .הרֹומ לָעדלֲעװ םייּב

 רֶעּבירַא טהָעג רהיֵא ןַעד .אל

 ןֶעצֶעזַעג עלא יד

 , ןעטכַער יד ןוא

 .טנייה : םויה

 .ַענֲעּבַע = .ןַעּבֲעג (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,בי

 ןֶעצֶעזעג יד ןֶענֶעז עזיד א = םיקחה הלא .א

 ,ןֶעטכַער יד ןּוא םיטפשמהו

 ןעמיה טלָאז רהיא עכלָעוו ןורמשת רֶׁשֲא

 ןָאהמ ּוצ 7 תושעל

 ,דנַאל םיִא ץֶרֶאַּב

 ענייד ןוֿפ טָאגרעד ,טָאגסָאװ הָוהְי א רֶׁשֲא
 ו ' ןֶעּבעגעג טָאה  ,ןרֶעמלֶע

 של
 םימיה לכ

 םיִיַח םֶּתַא רֶׁשֲא

 :הָמֲָאָ לע
 ןודּבַאת דַּבַא .ב
 תומקמה לָּב תא
 םש ּודבע רשא
 יי 0-03

 א ֶּתַא רֶׁשֲא

 ,ןַעּברֶע ּוצ םָע

 ,ןעמייצ עלַא (רַאֿפ)

 טּבֲעל רהיא סָאװ

 ;דרֶע רעד ףיוא

 ןַעצנַאגניא טלָאז רהיא ב
 ןעמכינרעֿפ

 ,רֲעמרָע עלא

 טנעירעג ןֶעּבָאה םָע ּואוו
 ,ןֶענָאיצַאנ יד |

 ,סיֹורַא טּביירמ רהיֵא עכלֶעוו

 ,רעמענ ערֶעייז םהיֵהלֲא תֶא

 גרֲעּב עכיֹוה יד ףיֹוא םימרה םיִרָהֶה לע

 ןעלניה יד ףיוא ןוא |  תֹועַבְּגַה לַעְו

 ןענירג םָעדָעי רָעמנּוא ןוא ב לָּכ תַחַת
 .םיוב , ןנער

 ע : שי עסיוטשוצ טלָאז רהיא ןוא .ג " םתצתנו -ג
 ,ןָערַאטלַא ערָעיז  םֶתֹחַּבוִמ תֶא
 ןעכערּבּוצ טלָאז רהיא ןּוא םֶּתרַּבִׁשְו

 ךעלײישקנער שזז  םֶתֹבְצַמ תֶא
 סבג (:רעמיֹוּב עגילייה ערי ןּוא םהירשאו
 ןֶענַערּברַעֿפ רהיִא טלָא | שאב ןופרשת

 רֶעייֿפ םיִא חד /ה

 .ןעמרַאטסַא ,ןעדניל (}

 ,האר ,םירבד

 םֶהיֵהֹלֶא יִליִסְפּו
 עד
 םִמְׁש תֶא םֶּתְדַּבִאְ
 :אּוהַה םוקמה ןמ

 ןֵכ ןושעת אל .ד

 ;םֶכיִהלא הָהיִל

 םוקמהלא םא יִּכ ה

 הָוהי רַחְבִי רֶׁשֲא

 םכיֵחלֶא

 םֶכיִטבׁש לָּבִמ

 םש ומש תֶא םושל
 ׁשְרְִת ונְכָשֶל

 :הָמַש ָתאֵבֹ
 *צ ןצ +

 הָמַש םֶתאֵבֲהַו ו

 םֶכיֵחְבְִוםֶכיֵתֹלע
 םֶכיִתֹרְׂשֲעַמ תֵאְו

 טד תמורת תש
 םֶכיִרְדִנְ
 םֶכיֵתֹבְִנְו
 םֶכְרַקְּב תרכבו

 םָכְנאְֹו
 םש םֶּתְלַכֲאַו 3

 םֶכיֵהלֶא הוה נפל
 ְֶּהַמְּׂ
 כדי חלש לכ
 כיתבו םתא

 .ןַעשרָאֿפכַאנ )

 .ןיוועג

 49 .בי

 רעדליב עטקַאהָעגסיוא ידןּוא
 ןֶעצֶעג ערָעייז ןופ

 ,ןֶעקַאהּבָא רהיֵא טלָאז

 ןעמכינרַעֿפ טלָאז רהיֵא ןוא
 ןעמָאנ רע =

 .טרָא םָענָעי ןופ

 םינ םניֹוזַא טלָאז רהיֵא ד
 ןעכַאמ

 .טָאג רֶעייֵא ,טָאג רַאֿפ

 ,טרָא םָעד ּוצ רּונ .ה

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןַעכלָעו
 ןַעלהעוװורֶעסיֹוא טעוו

 ןעמַאטש ערֶעייַא עלא ןופ

 ,ןעמָאנ ןייז ןֶעגַעל ּוצ ןעטרָאד

 רהיִא טלָאז גנּוניואוו ןייז ּוצ
 ,( ןֶעגֶערֿפבָאנ

 .ןַעמּוק ּוטסלָאז ןיהא ןוא

 ןיהַא טלָאז רהיא ןּוא .ו
 ןעגניירב |

 ןּוא רַעֿפּפָאצנַאג עְרֲעייֵא
 רַעֿפּפָאטכַאלש ַערֶעייַא

 ןעמנהעצ ערֶעייַא ןּוא

 ןופ רַעֿפּפָא;ּבעה סָאד ןּוא
 ,דנַאה רֶעייַא

 ןעגָאזוצ ערֶעייַא ןּוא

 ןַעּבַאג עגיליוויירפ נרֶעייֵא ןוא

 ַענֶערָאּבַעגטשרַע יד ןּוא
 היפדניר ַערֲעייַא ןופ

 .ףָאש ַערֶעייַא ןופ ןּוא

 ןעמרָאד טלָאז רהיא ןּוא .ז
 ןֶעסֶע ו
 ,טָאנ רָעייִא ,טָאנ רָאֿפ

 ןעהיירפ ךייַא טלָאז רהיֵא ןּוא

 (?גנומהָענרָעטנּוא רֶעדֲעי טימ
 ,דנַאה רעייֵא ןוֿפ

 ,ןַעילימַאֿפ ַערֶעייֵא ןוא רהיא

 ,טסנעידרֲעֿפ ,גַארטנייַא (

 4 צץ



 .דימלתהו הרומה תרות 00

 טָאה ךיד רַעְבלְעוו ןיִא ָךְכַרַּב רשא
 טשנעּבעג

 7"  .טָאג ןייד טָאנ :ךיהלֶא הָוהְי

 ןָאהמ טינ טלָאז רהיֵא .ח ןושעת אל .ח

 ןעּוהמ רימ יװ יֹוזַא םָעלַא נא רֶׁשֲא ל
 םישע |
 ָאד הפ

 טנייה םויה

 רֶעדֶעי שיא
 וניעְב רָשָיַה לֵּ
 םתאב אל יִּכ ₪

 = התא דע
 החונמה לא

 הת א

 .טלָעֿפֲעג םהיא סָאװ ,םָעלַא

 רהיִא םּורָאװ .ט

 טציִא ויּב

 טינ טנֲעז
 ןֶעמּוקֲעג

 הּור רָעד ּוצ

 , לייטּברָע םָעד ּוצ ןוא

 טָאג ןייד טָאג סָאװ ל
8460 4 

 .ריד טיג ל ןחנ

 טָעו רהיא ןָעוו .י םתרבעו .י
 ןהָעגרעּבירַא טא

 1 ןדרי םָעד ןּדריִה תא

 ןֶעניֹואו טעו רהיא ןוא | ץראב םתְבשיו
 ,רנַאל םיִא ד

 \ הָוהְי רֶׁשֲא
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג סָאװ

 ה םֶכיֵהלֶא
 ,ןֶעּברֶע ּוצ ךייֵא שינ םֶכְתֶ ליִחְנַמ

 ןעזָאל ךייַא טָעוװ רֶע ןּוא
 ןעהור

 דנייפ ָערֲעייֵא ַעלַא ןופ

 2 חינה
 םכיביא לב

 ביִבָּפִמ
 :חַטּב םֶּתְַשיו

 ,םּורַא ןיֿפ

 ןעציז םָעוװ רהיא זַא ןּוא
 -- .רעכיז

 .ינש

 ןייז םָעוו .אי היהו .אי
 ,טרָא רעד םֹוקַּטַה

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןֶעכלַעו | הָוהְי רַחְבִי רשא
 ןֶעלהַעוורֶעפיֹוא 1 םעוו ןב .םֶכיֵלֶא

 ןעהּור טרָאד ןַעזָאל ּוצ םש מש ןֶכָשְל
 ,ןעמָאנ ןייז

 םֶּתַא

 קל ול ןיִא יִּכ

 .בי ,האר ,םירבד

 ואיבת הַמש

 יָא רׁשֲא ָּכתֶ
 םֶכְֶא הֶַּצִמ

 םֶכיֵחְבִוְו םֶכיֵתֹלוע

 ןעגניירּב רהיֵא טלָאז ןיהַא

 להָעֿפַעּב ךיִא סָאװ  ,סָעלַא
 :ךייַא

 ןּוא רַעֿפּפָאצנַאג ַערֶעייַא
 ,רָעֿפּפָאטכַאלש ערֶעייַא

 = ןעטנהעצ ָערֶעייֵא םֶכיִתֹרְׁשִעַמ

 ןופ רַעֿפּפָא;ּבַעה םָאד ןּוא .םֶכָדָי תַמְרְתּו
 דנַאה רֶעייַא

 ןופ עטסֶעּב סָעְלַא ןּוא םֶכיִרְדְנ רַחְבִמ לכו
 ,ןֶעגָאזװצ ערָעייא

 ןֶעגָאװצ טָעוו רהיִא עכלֶעוו :הוהילורדתרשא
 .מָאג רַאֿפ וי יו =
 ךייא טלָאז רהיֵא ןּוא .בי םתחמשו .בי

 ןעהײרֿפ 5-3
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאנ רָאֿפ םכיהלא הוחי ינפל

 רהיִא

 .םכיתנבו םכינבו ןּוא ןהיז ערָעייִא ןוא
 רעמבעט ַערֶעייֵא .- 96 : "2 יי :

 = טכענק ץרֶעייֵא ןוא םכידבעו

 = יו ישי ןעטסנעיר ַערֶעייַא ןוא | םכיתהמאו
 ,יול רֶעד ןּוא | יולהְו

 ַערֶעייַא ןיא זיִא רֶעכלָעו
 ,ןרֶעיֹומ

 ליימ ןייק טינ טָאה רֶע ןֶעד

 םֶכיִרֲעַׁשּב רֶׁשֲא

 לייטּברַע ןייק ןּוא | הלו

 .ךייַא טימ '7 !םֶכְּתִא

 ,ךיד עטיה .י = ףל רמשה
 טינ טסלָאז ּוד סָאד הלעת ןפ :

 ןעגנײרבֿפיוא עה
 2 רעֿפּפָאצנַאג נייד ךיתלע

 | םֹקָמ לֶכְּ
 :הָאְרִת רֶׁשֲא
 םוקמב םא יִּכ .די

 הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא

 ,טרָא ןֶעדֶעי ןיא
 .ןהָעְו טסָעװ ּוד סָאװ

 ,טרָא םָעד ןיא רּונ .די

 טעו טָאג סָאװ
 ,ןֶעלהָעוורעסיֹוא

 ה" 5 ענייד ןוֿפ םָעניִא ןיִא = ךיטבש דַחַאּב
 ןעגניירבפיוא וטסלָאז טרָאד הלעת םש ,ןעמ אמש

 ,רַעֿפּפָאצנַאג ענייד ךי 5 לע
 ג

 ו



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןַעכַאמ ּוטסלָאז טרָאד ןּוא השעת םשו

 להָעֿפַעּב ךיִא סָאװ ,סָעלַא| | 'כנפ רש8 לכ

 .ריד יךוצמ
 רּנ ופ 77 7 | קר ₪

 עלַעָעו ןייד טסּולֲעג סע לעיפ | ףשפנ תוא לֵכְּב

 חַּבוּת
 רָשְב ָּתְלַכֲאְו

 ןעמכַאלש ּוטסנָאק

 ,שײלֿפ ןֶעסֶע ןּוא

 ,טָאג ןוֿפ ןעגָעז םָעד ט הוי תַּבְרִבַּכ
 ,טָאג ןייד :

 ,ןָעּבַעגֲעג ריר טָאה רֶע סָאװ

 ףירָעְׁש לֶכְב
 רוהטהו אמה

 לבא
 לכ יִבְַ
 םֶּדַה קר ו
 ולכאת אל
 וטסלָאז דרָע רעד ףיֹוא ונכפשת ץראה לע

 ןעסעיגסיוא סֶע 0 ןש :: ?ןד רצ

 ;ןרעיוט ענייד ַעלַא ןיא

 רענייררעְדְזּוארֶעניירנּוא רעד

 ,ןעסֶע םִע ןָאק
 יװ ןּוא שריה םָעד יוו

 .((הָער סָאד
 טּולּב סָאד רּונ .זט

 ,ןֶעסֶע טינ רהיא טלָאז

 .רעסַאװ יוו ,םִיַמַּכ

 ןֶעסֶע טינ טסרָאמ ּוד וי לכאל לכות אל .זי
 ןרֶעיֹוט ענייד ןיִא ָךיִרָעְׁשִּב

 נד רׂשֲעַמ
 רָהְיוְשֹריִתו
 ףרקּב תרכבו

 = א
 ְךירָדנ לָכ
 רדת רֶׁשֲא

 היתכדת
 :ךדָי תַמּורְּ
 נפל םָא יב.

 ףיהלא הוהי
 | 5: עי :

 ןרָאק נייד ןופ ןעטנהַעצ םָעד

 ןוֿפ ןוא ןייוו ןייד ןּוֿפ ןוא
 ,לויִא ןייד

 ןוֿפ ַענֲערָאּבעגמשרע יד ןּוא
 היפדניר ןויד

 ףָאש ןייד ןופ ןּוא

 ,ןענָאזוצ ענייד עלא ןּוא

 ,ןֶעגָאזוצ טסעװ ּוד סָאװ |

 ןעּבַאג ץגיליוויירפ ענייר ןוא
 ןופ רֶעֿפּפָא;ּבַעה סָאד ןּוא

 .דנַאה ןייד
 טָאג רָאֿפ רּונ ןעד .חי

 טָאג ןייד

 .רָעֿפּפָא ןייק טינ טגניירּב ןֶעמ ַעכלֶעו ןוֿפ ('

 01 .בי ;האר ,םירבד

 ,ןַעסֶע סע ּוטסלָאז ונלכאת

 ,טרָא םָעד ןיא םֹוקָּטַּב

 טָעוו טָאג ןייד טָאג לע הָוהְי רחבי רֶׁשֲא
 , ןעלהָעוװרֶעסיֹוא

|| 5 5 5 

 ייד ןוא ןהוז ןייד ןוא ּוד ךתבו נב הָּתַא
 רָעטכָאמ

 טסנעיד | "בשא יולהו ןייד ןוא טכענק ןייד וא - ףתמאו ףדבעו
 זיִא רֶעכלֲעװ ,יול רֶעד ןוא רֶׁשֲא יוהי

 ,ןרֶעיֹומ ענייד ןיא ךירעשב
 ןעהײרֿפ ךיז שסלָאז ור א ּתחַמָׂשו

 טָאג ןייד םָאנ רָאֿפ ךיהלא

 דִי חַלְׁשִמ לֹכְ
 ףל רֶמָׂשִה .טי
 יןלה תֶא בועת ןפ
 מי ב
 ךתָמדַא לע

 ןייד ןופ (:ןיוועג ןָעדָעְי טימ
 .דנַאה

 ךיד םיה .טי

 טינ טסלָאז ּוד סָאד
 יול םָעד ןַעזָאלרָעֿפ

 געט ענייר עלא

 .דנַאל ןייד ףיוא

 טָאג ןייד טָאג ןֶעוו .כ
 ןרעמײרּברַעֿפ טָעוו

 ,ץינערג ור = 7" ְךֶלֶבְג תא

 ןָעבָארפשרָעּפ ריד טָאה רָע יו ְךל רב רֶׁשֲאַּ

 :ןֶעגָאז טסֶעװ ּוד ןּוא 2 ִמָא

 רשב הָלְכֹא

 ףשפנ הוא יִּכ
 רָשּב לכ
 ךשפנ תּוַא לַכְּב
 | ;רֶשַּב לכאת

 ךֶּמִמ קחרי יִּכ .אכ

 ,שיילפ ןעסָע ליוו ךיִא

 טָעוװ עלֲעַעז ןייד םּורָאװ
 ןעמסּולֲעג \

 ' - ,שיילפ ןֶעסֶע

 טסולֲעג עלָעָעז ןייר לעיפ

 .שײלֿפ ןַעסָע ּוטסנָאק

 טייוו ןייז םָעוװ סֶע ּביֹוא ..אב
 ריד ןוֿפ

 ,טרָא רעד םוקמַה

 .,מָאג ןייד ,טָאג ןעבלַעװ| ה רחבי רשא
 ןעלהְעוורָעסיוא טַעוו

 ב
 אנ טו

 .גנומהֲענרֲעטנּוא ,טסנעידרֶעֿפ ,גָארטניא (}
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 םש ומש םֹוׂשָל

 תב
 ףנאצמו ָךרקְּבִמ
 ל הָוהְי ןנ ֲֶׁא
 = ףְתיוצ רֲֶׁאַּ
 רעש תל
 :ָּשְפִנ תא לֹכּב

 ןעזָאל ּוצ ןָעמָאנ ןייז טרָאד
 1 חור

 ןופ ןּוא רָעדניר ענייד ןּופ
 ,ףָאש ענייד

 ,ןַעּבַעגֲעג ריד טָאה טָאג סָאװ

 ,ןעלהָאֿפֲעּב ריד ּבָאה ךיא יוו

 ןיא ןֶעסֶע טסלָאז ּוד ןוא
 ןרֶעיֹומ ענייד

 .טסולֲעג עלעעז ןייד לעיֿפ

 רּונ .בכ ףא .בכ

 ןעסֶענעג טרָעװ םִע יװ לֵבֲאְי רֶׁשֲאַּכ

 שריה רֶעֹד יבצה תֶא

 ,הָער סָאד ןּוא ליאה תֵאְו

 ,ןֶעסֶע סע ּוטסנַעמ יֹוזַא ונלכאת :

 רֶענייר רעד ןּוא רֶעניירנּוא רֶעד רוהטהְו אמטה

 ןעמַאזוצ | ודחי

 .ןס סע געמ נלי
 ךיז קרַאטש רונ .ג קזח קר .גנ

 ,טּולּב סָאד ןֶעסֶע ּוצ םינ םּדח לכַא יתלבל

 ,עלעװז יד זיִא טּולּב סָאר ןֶעד שפנה אּוה םּדה :

 שפנה לכאת אלו

 רעב םע
 ונלכאת אל .דכ

 ןעסֶע טינ טסלָאז ּוד ןיא
 עלעֶעְז יד

 .שיילפ םָער טימ

 ,ןַעסֶע טינ סע טסלָאז וד .רפ

 סֶע ּוטסלַאז ררָע רעד ףיוא ונכפשת ץראהלע
 ןעסעיגסיוא ןצ תדר! צפש 'ד
 .רֶעסַאוו יוו :םימכ
 ?ןןע -

 ,ןַעסֶע טינ סע טסלָאז ּוד .הכ ונלכאת אל .הכ

 ףל בטיי ןעמל
 ְךיֶרֲחַא 4

 רשיה הֵׂשֲעַת
 : נדה

 ;הָוהי יניִעּב

 ריד ןייז טּוג לָאז סֶע םּוא

 ,ריד ךָאנ רָעדניק ענייד ןּוא

 ,סָאר ןָאהט טסָעװ ּוד זַא
 .טָאג טלַעֿפעג םָע סָאװ

 .ןָאהמ ּוצ (1-

 .בי ,האר ,םירבד

 ,רָעמיהטניליה ןייד רונ מ = ָהיֵׁשְדַק קר .וכ

 ףל ויהי רֶשֲא
 יד
 אשת

 םֹוקָּמַה לֶא תב
 ;הָוהְי רַחבי רֶׁשֲא

 ףימלע יש.
 ה שבה
 חַּבְזִמ לע

 ,ןֶעּבָאה טסֶעװ ּוד עכלֶעוו

 , ןעגָאזװצ ענייד ןּוא

 ןעגָארמ ּוטסלָאז

 ןיא ןעמוק טסלָאז ּוד ןּוא
 ,טרָא םעַר

 טָעוװ טָאג ןַעכלַעו
 .ןעלהעוורָעסיוא

 ןעכאמ טסלָאז ּוד ןּוא .ּונ
 ,רעֿפּפָאצנַאג ענייד

 .טּולּב סָאד ןּוא שיילפ סָאד

 רַאמלַא ן'פיוא

 ,טָאנ ןייד טָאנ ןוֿפ

 דו בו
 חַּבְזִמ לע שי

 ענייד ןופ טּולב סָאד ןּוא
 רַעֿפּפָאטכַאלש

 ןֶערֶעװ ןַעסָאנֲעגסיֹוא לָאז
 רַאטלַא םָעד ףיוא

 ,טָאג ןייד טָאג ןופ

 :לכאת רבו

 ָָּעַמָׁשְ רמש .חכ

 םיִרֵבְּדַה ל תא

 הֶלֶאָה

 .ןֶעסֶע ּוטסלָאזשײלֿפסָאר ןּוא

 רעה ןּוא מיה ,חכ

 ,רֲעטרָעװ עלא עזיד

 ,ריד להָעֿפעּב ךיִא .עכלַעװ ומ יכנא רשא

 ריד ןייז םּוג לָאז סָע םּא | ָךל בטיי עמ

 ירח בל
 .םלוע דע

 הֶׂשֲעַה יִּכ
 רֶׁשּיַהְו בוטה

 ריד ךָאנ רָעדניק ענייד ןּוא

 | ,גיּבייֵא ףיוא

 ןָאהמ טסָעוו ּוד ןָעוו

 סֶע ןּוא םּוג זיִא םָע סָאװ
 טלהעֿפעג

 ,טָאג ןיֿפ ןְעגיֹוא יד ןיִא הוה יניעּב
 .טָאג ןיד = :ךיהלא

 .ישילש |

 הָוהְי תיִרְכִי יִּכ .טכ

 יהא

 = םִיֹוּנַה תא

 . ,םָאג ןיוד ,טָאג ןֶעוו .טכ
 ןעמָארּפיֹוא טַעוו

 ,ןֶענָאיצַאנ יד



 .דימלתהו הרומה תרות

 .טסמוק ּוד ןיהּואוו אָב הָתַא רֶׁשֲא

 המ
 ,ןֶעבֶע וצ יז  םֶתֹוא תַשְרָל
 ,ריד רַאֿפ ףינפמ

 ייז טסָעוו ּוד ןוא םתא תשריו

 ןעביירטסיורא
 !םצראּב תבשיו ןיִא .ןעניואוו טסֶעוו ּוד ןוא

 .דנַאל רֶעייז זנד: צורמ

 ףֶל רֶמָׁשִה .ל
 םָהיִרְחַא שקנת 5
 ֶדְמָׁשִה יִרֲחַא

 ,ךיד טיח ,ל

 ?רעֿפ טינ טסלָאז ּוד סָאד
 ,ייז ךָאנ ןֶערֶעוו (טרהיֿפ
 ןֶעלֶעוו ייז יוו םָעדכָאנ

 ןֶערֶעװ טגיליטרָעֿפ
 ,ריד רָאֿפ ףינפמ

 טינ טסלָאז ּוד סָאד ןּוא שרדת ןפּו
 ןעשרָאֿפ 8
 '- -  ,רעטעג ערעייז ךָאנ םהיהלאל

 :גידנעגָאז רמאל
 . יז הרו
 ןָענעיד רעקלַעֿפ עזיד יוו יֹוזַא = וגה ודְבַעַי הָכ א

 |הֶּלִאָה
 ,רעטַעג ערעייז םֶהיֵהֹלֲא תא

 :ינא םַּג ןֵּכ ֶׂשָעַו

 ןכ הֶׂשֵעַת אל .אל

 .ןָאהמ ךיוא ךיִא לָעװ יֹוזַא

 ןֶאהמ טינ יֹוזַא טסלָאז ּוד .אל

 ,טָאנ ןייד ,טָאג ּוצ
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 (?ןעטַאהטלײירג ַעלַא ןָעד הָתתֲַעּלִכיִ ִּ
 ,טָאנ ןוֿפ

 ,טנויפ טָאה רֶע סָאװ אנש רֶׁשֲא

 רַאֿפ ןָאהטַעג ייז ןַעּבָאה םהיהלאל ושע
 םֶהיֵנּב תֶא םַג יִּ

 ;רַעטַעג ַערֶעייֵז
 ןהיז ערָעיז ךיוא ןָעד

 רעטכָעמ ערָעייז ןּוא םֶהיֵתֹנְּב תֶא
 רֶעייֿפ םיִא יז רבו רע שאב ּופרשי
 .רֶעטעג ערעייז ר ;םֶהיֵתֹלאָל

 ,גי

 ,טרָאװ םָעְרָעי .א רֵבְּדַה לַּכ תֶא .א

 הָוצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא

 אֿפנײרַא ,ןָעְרָעוו טקירטשרעֿפ (1
 .ןֶעטייקגידריוו

 ,ךייַא להָעֿפֲעּב ךיִא סָאװ

 ?נּוא (? .ןָעלַא

 ,האר ,םירבד 98 .גי ,בי

 ּוצ ןעמיה םִע רהיא טלָאז ורמשת ותא

 } ןָאהט תושעל
 טינ סָאד ףיוא טסלָאז ּוד .יִָע ףסת אל

 ןעגעלוצ |
 77 - טינ טסלָאז וד ןוא ּונֵּמִמ עַרְנְת אלו

 .ןופרער ןעמהָענּבָארַא
 ןהעמשפיוא טָעוװ סֶע ביוא .ב ְְּבְרִקֹּב םוקי יכ .ב

 ריד ןעשיווצ
 טעֿפָארּפ א איבנ

 םיֹורמ ַא טמיורט סָאװ רֶעדָא םולח םלח וא

 ( ןזייווֲעּב ריד טָעו רֶע יא | תוא "לא ןתנו
 ןעכייצ א ןלר הנ

 .רָעדנּואוו א רַעדֶא ;תפומ וא

 ןעמוקרָאֿפ טָעוו םָע ןּוא תואה אבו .ג
 ןעכייצ סָאד +0 +

 רֶעדנּואװ סָאד ןּוא תפומהו

 ,טרערעג 26 5 = ריד ּוצ טָאה רֶע סָאװ ךילא רֵּבְּד רֶׁשֲא
 - :גידנַעגָאז מאל

 ןהָעג רימָאל הכל

 ,רָעמְעְג ערעדנַא ךָאנ םיִהלֲא ירח
 םיִרָחֲא

 ,טינ ייז טסַײװ ּוד עכלַעװ םתעדי אל רשא

 .ןענעיר ייז ןֶעלֶעוו רימ ןּוא :םדבענו

 ןערעהּוצ טינ ּוטסלָאז .ד עַמְׁשִת אל .ד
 רעטרַעוװ יד יִרְבּ לא

 טָעֿפָארּפ םָענָעי ןופ אוחה איִבָּנַה

 םלוח לא | ֹוא
 ,רעמיורמ םִענַעי ןוֿפ ₪

 | | אּוהַה םולחה

 ,טָאג רָעייֵא ,טָאג 4 חוה הסנמ יִּכ

 ךייא םבורפ םכַתַא םכיהלא
 תַעְַל

 םיִבֲהֹא םֶכְׁשִיַ
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאנ םֶכיֵתלֶא הוה תֶא

 | כב ל
 פג כב

 ,ןַעסיװ ּוצ םּוא

 טּבעיל רהיא ּוצ

 ןעצרַאה ןֶעצנַאג רֶעייֵא טימ

 רעצנַאג רֶעייֵא טימ ןּוא
 .עלעעז

 .ןעּבעג (
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 ,טָאג רָעייֵא ,טָאג ךָאנ .ה הָוהְי ירח 1

 סכיחלֶא
 ןהָעג רהיֵא טלָא 7" כלת

 רהיִא טלָאז םהיִא רַאֿפ ןּוא .ןארית ֹותֹאְו
 ,ןעמבריֿפ 7 י
 ןֶעמָאּבעג ענייז ןוא ויתוצמ תאו

 ,ןֶעטכַאּבָאָעּב רהיֵא טלָאז ורמשת
 רהיא טלָאז םימש ןיז ןוא | ועמשת ולקבו

 ,ןַערָעהּוצ זך 3
 ןענעיד רהיֵא טלָאז םהיֵא ןּוא ורבעת תאו

 רהיִא טלָאז םהיא ןָא וא | ;ןוקבדת ובו
 .ןַעטֿפעהנָא ךייא | +=

 .טָעֿפָארּפ רֶענֶעי רֶעּבָא ו אּוהַה איִבֵּנַהְו -ו

 רעמיורט רעו עא | = םולחה סלח ֹוא
 אוהה

 , ןערֶעװ טיֹומֲעג לָאז תַמּוי

 .טדערעג טָאה רֶע עד חרס רֵּבְד יּכ
 (:סָעטכעלש

 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ףיוא .םכיהלא הָוהי לע

 ?סיֹורַא ךייא טָאה רֶעְכְלָעו םכתא איצומה
 טרהיפעג | :

 * ,םירצמ דנַאל ןופ םיַרְצִמ ץֶרֶאַמ

 ךיד טָאה רֶעכלַעװ ןּוא ָךְרֹּפַהְ
 טזעלעגסיֹוא יד
 --- ,זיֹוהןַעֿפַאלקש ןוֿפ םיִדבַע תיִּבִמ

 (=ןערהיֿפוצָּארַא ךיד םּוא ְךֶרֶּדֲ ןמ ָךחיִדֲהְל
 גע םִעד ןוֿפ .

 טָאה ,טָאג ןייד טָאג סָאװ | חי ףוצ רֶׁשֲא
 ןעלהָאֿפַעּב ריד הי הלא

 ,ףיוראד ןהָעג ּוצ ּהַּב תֶכֶלָל

 ןעמיירסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא | ערה תרעבו
 לד נר.

 סֶעזַעּב סָאד ,

 קה מ .ריד ןַעשיװצ ןופ  +ףּברקמ

 ךיד טָעװ סֶע ביוא זז ָךיחא ךתיסי יִּכ .ז
 ,רָערּורּב ןייד (* ןעדײרנייַא ד א י

 ,רעמּומ ןייד ןּופ ןהוז רעד = מא ןב

 ,ןהוז ןייד רֶעדֶא ךנב וא

 ,רַעטכָאט ןייד רֶערֶא ףתב וא

 .ןָעציירנָא 65 .ןַעסיֹוטשרעֿפ (* .לַאֿפּבָא (!

 .גי ,האר ,םירבד

 קיח תֶׁשֶא וא
 ְךַעְר וא

 ְׁשְַַּ רֶׁשֲא
 0 .רֶתְַּ

 מאל

 הבל

 הדב

 םירחא םיִהלֶא

 עדי אל רֶׁשֲא

 ;היִתֹבֲאְו הָתַא

 יִמַעָה יִהְלֶאְמ .ח
 םֶכיֵתֹביִבְס רֶׁשֲא

 ךיֶלֶא םיִבֹרֵּקַה : טי
 ףממ םיִקחְרָה וא

 ץֶרֶאָה הצקמ

 ץֶרָאָה הָצָק דע
 וּל הבאת אל ט

 וילֲא עַמְׁשִת אלו

 7 סות אלו
 וילע

 לֹמְחַת אלו

 .וויִלָע הס אלו

 וננרחת גה יִּכ -י

 וב הָיְִּת הד
 הנושארב
 ֹותיִמֲהַל
 םָעָה לָּכ דִי

 ;הָנֹרַַאַּב
 הנ +

 ויָלָע

 5 יורֿפ ַענֲעגייֵא ןייד רֶערָא

 , דניירפ ןייד רֶעדֶא

 (רָעייט ריד) זיא רעכלַעוו
 ,עלעֶעז ןייר יװ

 (* םייהֲעגנ םיא

 ;גידנֲעגָאז

 ןהָעג רימָאל

 < ןענעיד ןַעלעװ רימ ןּוא

 ,רֶעטֶעג ערמַערֿפ

 = טינ טסָאה ּוד עכלָעוו
 ,(* טנָאקַעג

 .ןרֶעמלֶע נייד ןּוא ּוד

 יד ןּוֿפ רֶעמֲעג יד ןּופ .ח
 ,רעקלַעֿפ

 ,ךייַא םּורַא ןֶענֶעז עכלָעוו

 ,ריד ּוצ טנהָאנ ןֶענֶעז עכלַעוו

 טייוו ןֶענֶעז עבלֶעװ רֶעדֶא
 ,ריד ןוֿפ

 ררָע רעד ןוֿפ עֹרנֶע ןייא ןוֿפ
 ןוֿפ עדנע ןרערנא םָעד זיב

 ,ררָע רֶעד
 םינ םהיִא טימ ּוטסלָאז .ט

 (+ ןעמיטשנייַא
 ₪ םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא

 ,ןערָעה = =
 םהיא לָאז גיֹוא ןייד ןּוא

 ,ןֶעניֹוש טינ
 טינ ךיז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעמַערַאּברֶע
 טינ םהיא טסלָאז ּוד ןוא

 , (" ןעקַעדרַעֿפ
 םהיֵא טסלָאז ּוד רּונ .י

 ;("ןעגניירבמוא
 הוא ףיוא ןייז לָאז דנַאה ןייד

 ,ןעטשרֶע םּוצ

 םהיִא ןָעטיֹומ םּוצ םּוא

 לא ןעצנַאג ןופ דנַאה יד ןּוא

 - .םָערכָאנ

 .טייהנענרָאּברֶעֿפ ן יִא (5 .סיֹוׁש ןייד ןוֿפ יֹורֿפ יד (1
 ּוטזּומ טסייוו ּוד עו (*  .ןָעלָעוו (+ .טסּואוװֲעג (=
 .םפשמ ץכָאנ (* .ןעגָאז תּודע



 .דימלתהו הרומה תרות

 םהיִא טסלָאז וד ןוא .אי םיִנֵבֲאַֹוּתְלִקמּואי
 ,רענייטש טימ ןעֿפרַאװעֿפ

 ,ןַעּברַאמש לָאז רֶע ןּוא תמו

 טכוזעג טָאה רֶע .ןעד שקב יִּכ

 (+ ןערהיֿפרַעֿפ ּוצ ךיד ָךֵחיִּדֲהְל

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןוֿפ ךיהלא הָוהי לעמ

 ךיד טָאה רֶעכלַעוו האיצומה
 טרהיֿפֲעגסֹורַא

 םירצמ ץֶרָאמ םירצמ דנַאל ןוֿפ
 םיִדָבע תיּבִמ
 ֵאָרְׂשִי לֵכְו .בי
 = ּעְמְׁשִי
 איו
 תושעל וּפִֹי אלו

 הוה עֶרָה רָב

 .וֹוהנעֿפַאלקש ןוֿפ

 לָארשי ץנַאנ ןּוא .בי

 | ןֶערעה עוו

 , ןעטכריֿפ ןַעלַעװ ייז ןוא

 טינ רהָעמ ןַעלַעװ ייז ןּוא
 ךַאז עמכַעלש ַאזַא ןָאהמ

 .ריד ןֶעשיווצ י ףברקב

 ןערעהרעד טסָעוו ּוד ןָעוו .גי עמשת יּכ .גי
 ץנייד ןוֿפ ענייָא ןָעְגָעוו ְךיִרָע תַחֲאַּב

 \ ,טדעטש
 / טָאג ןייד ,טָאג ,ַעכלַעװ ךיִהלא הָוהְי רשא

 ריד טיג הל ןתנ

 ,ןענייאוו ּוצ טרָאד םש תֶבֶׁשִל

 ;גידנעגָאז יֹוזַא :;רמאל

 ןָעגנָאגָעגסיורא ןַענַעז םָע .רי ואצי .

 רענעמ עגיטכָערטרערינ לֶעיִלב יִנָּ םיִשָנַא

 .ריד ןָעשיווצ ןופ ףברקמ

 טרהיפרעפ ןַעּבָאה ייז ןּוא וחידיו

 רֶעייז ןּופ רֶעניאוונייִא יד םֶריִע יבשי תא
 ,טדָאמש ד ב0 7
 | :גידנֲעגָאז רֶמאֵל

 ןהָעג רימָאל הֵבְלִנ

 ןענעיד ןְעלָעװ רימ ןּוא הדבענו

 .ןעסיֹומשרַעֿפ (1

 התמהְּב תֶאְו !

 9 .גי ,האר ,םירבד

 םירחא םיִהֹלֲא

 ;םָּתְעַדי אל רֶׁשֲא

 ,רֶעמֲעג ערמערֿפ

 טינ טָאה רהיִא ַעכלַעוו
 .טנָאקַעג

 ןעבוזרעטנוא ּומסלָאז .וט ְתְׁשַרָדְו .וט

 ןעשרָאֿפסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא | תקחו

 טּוג טסלָאז וד ןוא בטיה הלאשו
 ,ןעגערֿפסיֹוא ,העז ןוא טי ה -

 ,רהַאוו זיא סֶע תֶמֶא

 ,גיטכיר זיִא ךַאז יד רבדה ןוכנ

 ןָעראוועג ןָאהטַעג זיא םָע הָתֹׂשֲעַנ

 ('טייקנידריוונוא עיד תאזה הֵבָעֹּתַה

 ;ריד ןָעשיווצ יְךְבְרקִּב

 הכת הכה .וט

 ריִעָה יֵבְׁשֹי תֶא
 אוהַח

 ןעגָאלשרַער ּומסלָאז .וט

 רֶענֶעי ןוֿפ רֶעניֹואװנייַא יד
 טרָאטש

 ;דרָעווש ןַעֿפרַאש ן'טימ בֶרֶח יִפְל

 התא םֶרֲחַה
 הַּב רֶׁשֲא לָּ תאו

 יז ( ןֶענַאּברַעֿפ טסלָאז ּוד

 זיִא ןירַאד סָאװ ,םָעלַא ןוא

 ,היֿפ ערהיא ןּוא =

 ; בֶרֶח יִפְל

 הָללְׁש לָּכ תֶאְו
 = ץקת
 הבחר ףות לא

 שאב תמר

 .דרָעווש ןַעֿפרַאש ן'טימ

 (?ןעגעמרַעֿפ רחיא רָאג ןּוא וי

 ןעמהעננַעמַאזּוצ ּוטסלָאז
 ,(?קרַאמ רהיא ןּופ ןעמימ ןיא

 ןֶענַערּברעֿפ טסלָאז ּוד ןּוא
 רֶעייֿפ םיִא

 ֹ טדָאטש יד ריעה תא

 ןעגעמרַעֿפ רהיא רָאג ןּוא הללש לֵב תאו

 ןָעצגַאגניא יב

 ,טָאג ןייד ,טָאג ראפ

 רַעניּבייַא נַא ןייז לָאז יז ןּוא בל לת תתיהו
 ,(?ןעפיוהטוש ד חה סד

 .םָאְג (+ .ביור (* .ןעטסיװרָעֿפ (? .ליירג (1
 .לָעגרֲעּב רֶעטסיװ ַא (6
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 :דוע הֵנְּבִה אל

 ֶדָּבְקַּבְִי אלו .חי
 הָמּואִמ

 םרחה ןמ

 הָהְי בושי ןַעמְל
 ופא ןורחמ

 םימחר ךֶל ןתנו
 ףמחרו

 ףברהו

 עַּבָשָנ רָשֶאּב
 תא
 עֵמְׁשִ ב טי

456 6698 

 לש
 ויָתֹוִצִמ לָּכ תֶא

 ּוצְמ יִכנָא רֶׁשֲא
 םֹוּיַה

 רשיה תש

 - לָאז הָוהייִניִעְּב
6060 6 

 םַּתַא םיִנָּב .א

 םכיהלא הָוהיַל !
 ּודְרְֹּתִת אל

 .דימלתהו הרומה תרות

 טיֹוּבֲעַנּבָא טינ רהָעמ לָאז יז
 .ןֶערֶעוו

 טינ ךיז לָאז סֶע ןּוא .חי
 דנַאה ןייד ןָא ןעטֿפעהנָא

 סטכינרָאג

 .,,(עטנַאּברַעֿפ יד ןופ

 (?ןַעזָאלּבָא לָאז טָאג םּוא

 ,ןרָאצ ןַעגידנֶענֶערּב ןייז ןוֿפ

 ןֶעּבַעג ריד לָאז רֶע ןּוא
 ,גנּומרַאּברַע

 ךיר ףיֹוא ךיז לָאז רֶע ןּוא
 ,ןֶעמרַאּברֶע

 ,ןערהעמרעֿפ ךיד לָאז רֶע ןוא

 ןֶערָאװשַעג טָאה רֶע יוו

 .ןרֶעטלַע ַענייד ּוצ

 ןרָעה טסָעװ ּוד ןעוו .שי

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד

 (* ןֶעטכַאּבָאֲעּב ּוצ

 ,ןֶעטָאּבעג ענייז עלא

 ריד להַעַפָעּב ךיִא ַעכלֶעוו

 ,טנייה

 טלונפענ סֶע סָאװ ןָאהט וצ

 ,טָאג ןוֿפ ןֶעגיֹוא יד ןיִא
 .םָאג ןייד

 ,די .יעיבר
 רהיִא טנעז רֶעדניק .א =

 ,םָאג רֶעייַא ,טָאג ראפ

 ןִע עכַאמ טינ ךיז טלָאז רהיא
 , ןֶע עטי;שנייַא ןייק

 ןעכַאמ טינ טלָאז רהיִא ןּוא הָחְרָק ּומיִׂשָת אלו

 םֶכיִניִע ןיִּב
 ;תַמָל

 שודק םַע יִּב ב
 התא

 ךעלּפ ןייק
 ןעגיֹוא :ערעייִש ןעשיווצ

 ;ןעטיוט ַא ןֶעגעו

 טויּב ּוד םּורָאװ .ב
 קלָאֿפ סעגילייה א

 .ןעטיה (* .ךיז ןערהֲעקקירּוצ (? .עטעטסיװרַעֿפ (
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 חה רח -
 ול תֹויְהִל

 ָּכְְס םָעְל

 םיִּמַעַה לפמ

 יִנָפ לַע רֶׁשֲא

 : ;הֵמָדֵאֲה

 לכאת אל .ג

 ;הָבָעֹוּת לָּ

 המהּבה תאז -

 ולכאת רֶׁשֲא
 רוש

 םיבשכ הש

 :םזע הו
 יב לא .ה
 | רח
 קא
 ןשידו
 ואתו

 מו
 הַמָהִּב לָכְ .

 הָמֹרַּ תַרַמ

 עסש תעפש

 תוסרפ יְִּׁש
 הָרְג תל
 מב
 :ולכאת ּהָתֹא

 הז תא א ג

 ולכאת אל

 .די ,גי ,האר

 ,טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ

 טָאג טָאה ךיד ןּוא
 טלהָעוורֶעסיֹוא

 םהיִא רַאֿפ ןייז ּוצ

 קלָאֿפ סעכילמיהטנעגייַא נַא

 ,רַעקלַעֿפ עלא ןיֿפ

 .דרֶע רעד ףיוא ןַענעז עכלֶעוו

 ןַעסֶע טינ טסלָאז ור ג

 .טייקגידריוונוא ןייק

 היפ סָאד זיא סָאד .ד

 :ןֶעסֶע טגָעמ רהיא סָאװ

 ,סּכָא'נַא

 .ףָאש
 -.ןעגעיצ ןּוא

 שריה א ןּוא הָער ַא .ה

 שריהמַאד ַא ןּוא

 קָאּבנייטש ַא ןּוא

 ּפָאליטנַא ַא ןוא

 סּכָאדליװ ַא ןּוא

 .ףַאריז ַא ןּוא

 ,היֿפ סָערֶעי ןּוא .ו

 ןעיולק טָאה סָאװ

 ןעמלָאּפשעגברּוד זיא םָע ןּוא

 ,ןֶעיֹולְק ייווצ ןיא

 (!טייקרעדיוו סָאװ (ןּוא)

 ,חיפ םָעד רֶעטנּוא

 .ןַעסֶע רהיא טנַעמ סעיד

 ןעזיד רונ .ז

 ןֶעסֶע טינ רהיֵא טלָאז

 .עטייקעג סָאד ףיֹוא טגניירּב (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןַעייקרעריװ סָאװ יד ןופ הרגה לע |

 יב .ך=ד

 הָעּמְׁשַ
 .לָמָּנַה תא

 תבנה תא
 פשה תֶא
 ,רּונ ןֶעייֵקרֲעדיװ ייז ןֶעד המה הר הלָעמ יכ

 עטלייהמעג ןייק .רֶעּבָא ּויִרַּפִה אל המר
 -- םיִנ ייז ןַעּבָאה ןעיולק

 .ךייַא ראפ יוז ןֶענֶעז ןיירנּוא :םכל םה םיאמט

 :ןעיולק נעט לָאפשעגברור

 לעמַאק סָאד

 זָאה םָעד ןּוא

 ,ןעבנינַאק סָאד ןּוא

 ריזחה תאו .ח

 הָסְרַּפ יִרּפַמ יכ

 אוה

 ---טינ טייקרעדיוו סֶע רֶעּבָא

 . ןייווש סָאד ןּוא .ח

 ,ןעיֹולק רּונ טָאה סֶע ןֶעד

 הָרְג אלו
 ;ךייַא רַאֿפ סַע זיִא ןיירנּוא םֶכָל אוה אמט

 שײלֿפ רָעייז ןופ םרשבמ

 ןָעסָע טינ רהיִא טלָאז ולכאת אל

 עכייל רֶעייז ןָא ןוא םֶתָלֹבְנב

 :ּועְגִת אל

 ןֶעסֶע רהיִא טנָאק סָאד .ט ולכאת הֶז תא .ט

 + מב ֶעָא למ

 .ןערהירנָא םינ רהיֵא טלָאז

 ןיִא זיא םָאװ ,םָעלַא ןּו
 :רעסַאװ ₪ 2

 טָאה סָאװ ,רָערָעי ול רשא לכ

 ןעּפיש ןוא ןרָעדָעֿפסּולֿפ תשקשקו ריפנְס

 .ןָעסָע רהיא טגָעמ : ולכאת

 ול ןיא רֶׁשֲא לכן -י

 תָעָקָשְקְו רי
 ולכאת אל

 : םֶכָל אּוה אֵמַט

 הרהמ רֹוּפִצ לָּכ .אי

 | :ולכאת

 טינ טָאה סָאװ ,רֶעדֲעִי ןּוא .י

 ןעפוש ןּוא ןרעדַעֿפסּולֿפ

 --ןַעסֶע טינ רהיֵא טלָאז

 .ךייַא רַאֿפ סֶע זיִא ןיירנוא

 לָעגיוֿפ םענייר ןֶעדַעי .אי

 .ןַעסֶע רהיֵא טגעמ

 ,האר ,םירבד

 הזו .בי

 ולכאת אל רֶׁשֲא
 םהמ

 רָשּגה
 סרה
 : הינע
 ָאָהְו ג
 היה תֶא
 ו הָניִמְל הָיּדַהְ
 ברע לַּכ תאו די
 / {ינימל
 הָנעַּיַה תַּב תֶאְו .וט

 .םמְהַתַה תֶא
 ַחְשַה תא
  ּוהָניִמְל ןח תֶאְ
 סוכה תא .זט

 ףושניה תֶאְ
 :תמָשנַהְ

 תקחו
 ָמחרָה תֶאו
 ךלָּׁשַה ֶאו
 הָריִמֲחהְו .חי
 הָָנֲאה
 המ
 תַפיִכּדַהְ
 :ףלטעה
 ףועה ץרש לכו .טי

 כל אוה אמ
 ;ּולְכֶאְי אל

 7 ,רי

 זיִא סָאר ןּוא בי

 ןעסֶע טינ טלָאז רהיֵא סָאװ

 :ייז ןוֿפ

 רֶעלדָא םָעד

 רֶעכָערּבנייּב םָעד ןּוא

 .רֶעלרָא:רֶעעמ םָעד ןּוא

 רעייג רעד ןּוא .גי

 - ןעקלַאֿפ םָעד ןּוא

 .טרַא ןייז ךָאנ (!היד יד ןּוא

 ּבָאר ןַעדעי ןוא די

 .טרַא ןייז ךָאנ

 סיורטש םָעד ןּוא .ֹוט

 רָאדנָאק םָעד ןוא

 ּבָאר?רֶעעמ םָעד ןּוא

 ךָאנ רֶעּברֲעּפש םָעד ןּוא
 .טרַא ןייז

 ּוהּוא םָעֹד ןוא .וט

 עליײַאמכַאנ יד ןוא

 .עלייָאנרָאה יד ןוא

 ןַאקילעּפ םָעד ןּוא .וי

 טכעּפשנירג םָעד ןּוא

 .רַעגנַאֿפשיֿפ םָעד ןּוא

 ךרָאטש םָעד ןּוא .חי

 ןעקלַאֿפ?גרעּב םָעד ןּוא

 .טרַא ןייז ךָאנ

 ןהָאהרֲעיֹוא םָעד ןּוא

 .זֹומרַעדַעלֿפ יד ןּוא

 ערנַעהילֿפ םָערֶעי ןּוא .טי
 טקעזניא

 ,ןיירנּוא ךייא ראפ זיִא

 .ןערָעוו ןֶעסֶעגעג טינ ןַעלָאז ייז

 .רֶעייג טרַא'נַא (1



 .דימלתהו הרומה תרות 8

 לָעגיופ םָענייר ןֶעדֶעי .ב  רוהמ ףֹוע לָּכ .כ

 .ןֶעסֶע רהיִא טגעמ : ולכאת

 ןֶעסֶע טינ טלָאז רהיַא .אכ | ןלכאת אל .אב
 ,עבייל ןייק הלבנ ל

 ,גנילרמערפ םָעד רגל
 ענייד ןיִא זיִא רֶעְְלָעו ךירעשב רשא
 ,ןרָעיֹומ ---
 ןֶעּבֲעגּבָא סע ּוטסגָעמ הננתת

 ,ןַעסֶע םִע לָאז רֶע ןּוא ּהָלְכאַו

 םֶעד ןַעֿפױקרַעֿפ רֶעדֶא | ירכנל רכמ וא
 ,רעדנעלסיוא *17: ד

 סעגילייה 8 טזיב ּוד .ןעד הָּתַא ׁשֹודְק םַע יִּכ
 קלָאֿפ

 .טָאג ןייד טָאג רַאֿפ
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 יד ןג לשבח אל

 : מא בָלָח

 ַא ןַעכָאק טינ טסלָאז ּוד
 ַעלֲעגעיצ

 .רָעטּומ ןייז ןוֿפ ךלימ יד ןיִא

 .ישימח

 ַא ןעּבֶעג טסלָאז וד .בכ רֵׂשֲעַּת רֵׂשֵש .בכ
 לייט עטנהעצ "רו ר

 (:נַארטרֶע ןַעצנַאג םָעד ןופ = תַאּובְּת לָּכ תא

 00 לשש
 הֶדָּׂשַה אֵציַה
 הָנָׁש הָׁש

 ,טַאַאז ןייד ןופ

 ץֿפיֹוא סיֹורַא טמּוק סָאװ
 רלָעֿפ

 .רהָאי סָעדֶעי

 ןעסֶע טסלָאז ּוד ןּוא .גכ ּתְַכֲאְ .גב

 ,טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ ךיֶהלא הָוהְי נפ

 ,טרָא םָעֹד ןיִא םוקמּב

 ;רעסיוא טַעוו רֶע ןֶעכלַעװ . רחבי רשא
 ןעלהעוו ו
 ןייז ןעהור טרָאד ןעזָאל וצ םֵׁש ומש ןכשל
 ,ןעמָאנ 5 = "די
 יי ןוֿפ לייטנעמנהעצ םָעד ךנגד רשעמ

 , ןרָאק ידנ

 רצו שרית
 רָב תב
 נאו

 לווא ןייד ןופ ןּוא ןייוו ןייד ןופ

 ןוֿפ ענֶערָאּבעגטשרע יד ןּוא

 ,ףַאש ןייר ןופ ןּוא

 .עטֿפניקנייַא (1

 ָךֶּכִמ קַחְרִי יִּב

 ספה ָחֶרָּ

  היֿפרניר ןייד

 .די ,האר ,םירבד

 דֵמְלִּת ןַעַמְל
 = חָארל
 הלא הָוהְ תֶ
 ;םיִמיַה ַּב

 טעו גָעוו רעד ּביֹוא ןוא .דכ | ךפמ הָּבְרִי יִכְו .רכ
 ,ריד רַאֿפ (?גְנַאל ּוצ ןייז ףרדה 7

 ותאש לכות אל יב

 ןֶענרעל טסלָאז ּוד םּוא

 ןעמבריֿפ ּוצ

 ,טָאג ןייר ,טָאג ראפ

 .(: ןעמייצ עלא

 ןענַעק טינ טסָעוו ור סָאד
 ,ןַעגָארמ םהיא

 טייוו ןייז טָעװ סָע לי
 ריד ןופ

 ,טרָא רֶעד םוקמה
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 םֵׁש ומש םושל

 הוה כר יּכ

 יי עהּור ון + ּוצ טרָאד
 עא ןייז

 םָעוװ ,טָאנ ןייד ,טָאנ ןֶעד
 ,ןעשנַעּב ךיד

 (+ ןַעֿפױקרעֿפ סֶע ּומסלָאז .הכ
 רלעג רַאֿפ

 ?נעמַאזּוצ טסלָאז ּוד ןּוא
 דלֲעג סָאד (* ןעמהענ

 לאה ןייד ןיא ָךְיּב

 ןיא ןהָעג טסלָאז ּוד ןּוא וּמַה לא כלה
 ,טרָא םָעֹד

 ב הָּתַתְנְו .הכ
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 = תת .וכ
 לכב
 ,טסּולֲעג ַעלֲעַעַ ןייד סָאװ ךשפנ הואת רשא

 - וו
 רֶָׁשַבּו יב

 ןעכטנסיוא - וד ןּוא .וכ
 דלעג סָאד |
 \ ,סָעלַא ףיוא

 ,ףָאש ףיוא ןּוא היפדניר ףיֹוא

 ףיוא ןּוא ןייוו ףיוא ןּוא
 קנַארטַעג עקראטש

 ,םָעלַא ףיֹוא ןּוא לכבּו

 טָעװ עֹלֲעַעְז ןייד סָאװ ךְלַאשת רֶׂשֲא
 ,ןעגנַאלרַעֿפ ףשפנ

 ןעסֶע טרָאר טסלָאז ּוד ןוא |  םש ְָּלַכַאְו

 .ןֶעּבַעגּבָא (* .ןָאהט ּוצ (* .לעיֿפ (? .גָעמ (1
 .ןעדניּבנייַא (*



 59 .וט ,די ,האר ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 ,טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ ךיהלא הוהי יֵנפִל

 ָּתְחַמָׂשְו
 ךתיִבּ הָּתַא
 יולהו .זכ
 ִרָעְׁשִּב רֶׁשֲא
 ונבזעת אל

 ול ןיִא יִּכ
 ליטּברֶע ןייק ןּוא לייט ןייק + ךפע הלחנו קלח
 .ריד םימ - 3
 שלש הָצְקִמ .חנ

 םינש

 ,ןעהײרֿפ ךיז טסלָאז ּוד ןּוא

 .דניזעגזיֹוה ןייד ןּוא ּוד

 ,יול םָעד ןּוא זמ

 ענייד ןיִא זיִא רֶעכלֶעוו

 ,ןֶעזָאלרָעֿפ טינ םהיא ּוטסלָאז

 טינ טָאה רֶע ןֶעד

 רהֶאי יירד ןוֿפ עדנָע םַא ,חב

 ןערהיפסיורַא וטסלָאז איצות

 ןעטנהֲעצ עלא  רַׂשֲעַמ לָּב תא

 (:גַארטרֶע ןייד ןוֿפ ךתאובת

 אהה הָָ
 שב סח
 ילַה אָבּו.טנ
 ול ןִא יִּ
 מע הָלֵחנו קלח

 ,רהָאי םֶענֲעי ןיא

 ןרֶעיֹוט נייד ןיא ןֶעגעל
 ,יול רעד ןעמּוק לָאז סֶע ןּוא .טכ

 טינ טָאה רֶע ןֶעד

 לייטּברֶע ןייק ןוא לייט ןייק

 גנילדמֲערֿפ רֶעד ןּוא רֵּנִהְו

 עזייוװ רָעד ןּוא םותיהו

 ,עוומיוו יד ןוא הנמלאהו
 דצנ הדב:

 ענייד ןיא ןָעְנָע עכלֶעוו ךיִרָעָשְּב רֶׁשֲא
 ןעסֶע (םִע) ןעלָאז ייז ןּוא לֵכֲאְ ,ןרָעיֹוט

 ,ןייז טַאז ןעלַעו ייז ןּוא ועבשו

 םוא מל
 ןש 9? 7 : 83 לד } ךיד לָאז ,טָאג ןייד ,טָאג ףיהלאהוהי ךכרבי

 ןייד ןופ טַאהט ןְעדָעי ןיא ךדי השעמ לכּב , ןעשנֶעּב <
 ןצ : שנ

 ,רנַאה

 .ןָאהט טסָעװ וד סָאװ  :!הֵׂשַעַּת רשא

 .טֿפניקנייַא (1

  ?קָעװַא (סָע) טסלָאז ּוד ןּוא

 .וט .ישש

 רהָאי ןֶעּבעיז ןוֿפ ענָע םא .א םינש עבש ץקמ .א

 :הָטְמִש הָשַעִת
 רַבְּד הָזְו .ב

 הֵטִמְּׁשַה = =

 (+נוזָאלּבָא'נַא ןעכַאמ ּוטסלָאז

 לעיצ סָאד זיא סָאד ןּוא -ב
 ןעזָאלּבָא םָעד ןיֿפ

 ןֶעזָאלּבָא לָאז סע
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 טומש

 ודי השמ לַעַּב לַּנ

 ןעהייל טָעו רֶע סָאוו םעדןּופ והערּב השי רשא
 ,("ןעטסכענ זייז ו וו
 ןייז ןּופ ןרָעדָאֿפ טינ לָאז רֶע וחער תא שגי אל

 ןעמסבָענ \ יי ר
 ' *  ,רָערּורּב ןייז ןוֿפ ןּוא ויחא תאו

 ִָמְׁש אָרָ יִ
 ! הָוהיִל

 גת יִרַָּ תֶא .ג
 +== 99 ל הֶיְהִי רֶׁשֲאַו

. . 

 ףיֶחָא תֶא
 ד טֵמְׁשַת
 ספא .ד

 ב הֶיְהי אל יִּב

 ,(?טכַאמ ןייז רָעהדלּוש רעד

 גנוזָאלּבָא'נַא | ןעֿפורעגסיוא טָאה ןַעמ ןעד
 .טָאג רַאֿפ

 רעדנֲעלסיֹוא םָעד ןוֿפ .ג
 , ןרערָאֿפ ּוטסלָאז

 ּוד סָאװ םָעד ןוֿפ רֶעּבֶא
 ןַעּבָאה טסֶעוו

 ,רֶערּורּב ןייד יי

 .דנַאה ןייד ןָעזָאלּבָא טסלָאז

 (הָעְז) רּונ .ד

 ןייז טינ רוד יײּב לָאז סֶע

 ,רַעגיטֿפרידֶעּב ןייק ןויבא

 %ף ל וי
 טָאג ךיד טָעװ ןָעשנָעּב ןֶעד ּדֶכָרָבְי ֶרָב כ

 הוהי

 ,דנאל םיִא | ץראב
 ןצ +

 הלא הוהי רֶׁשֲא ךיהלא הֹוהְי רֶׁשֲא

 הלחנ ףל ןתג

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ

 לייטּברֶע םּוצ ריד טיג

 ,ןֶעּברֶע ּוצ םִע !ּהְַּשִרְל

 (ןַאד) רינ .ה קר .ה

 ןרעהוצ טסָעװ ּוד ביוא עמשת עומש םא

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד ךיהלא הָוהְי לוקּב

 ןעמיה ּוצ ימש

 רנורפ 5 .רנַה ןיז (* .סָאלרֲעַא (



 .דימלתהו הרומה תרות 00

 ןָאהמ ּוצ תושעל

 ,טָאּבעג עצנַאג סויר | ריי לַּכ תֶא
 | תאזה

 ריד להָעֿפָעּב ךיִא סָאװ  ְָךְוַצמ יֵבֹנֲא רשא

 .טנייה ; םֹויַה

 טָאג ןייד טָאנ ןַעד + ָךיֶהֹלֲא הָוהְי יִּכ ו
 ,(:טשנֶעּבעג ךיד טָאה רב

 ריד טָאה רֶע יװ יֹוזַא
 ,ןַעכָארּפשרַעֿפ

 עלעיפ ןעהייל טסָעװ ּוד ןוא
 ןענָאיצַאנ

 ֶל רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ
 םיֹוּג תטבעהו

 םיּבר יי

 ,ןעהײלטנַא טינ מסעו וד ןוא טבעת אל התאו

 רֶעּביִא ןעשרעה טסעװ ּוד ןוא| = םיוגּב ָּתְלַׁשַמּו
 ןַענָאיצַאנ עלעיֿפ !םיפר

 ;ולשמי אל ָךְבו

 ב הָיָה ִּכ ו
 ןויְכָא
 ךיִחַא דַחַאַמ
 ְךיִרָעֶׁש דַחֵאְּב
 א

 ייז ןֶעלָעװ ריד רֶעּביִא ן'א
 .ןעשרָעה טינ

 ןייז טעו ריד ייּב ןֶעו ד

 (* רעגיטֿפרֶערעּב א

 ,רָעדירּב ץנייד ןוֿפ רֶענייֵא

 ענייד ןוֿפ םָעֹנייֵא ןיִא
 ,(?ןרֶעיֹומ = -

 2 ,הנַאל ןייד ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ ךיהלא

 ,ריד טיג ל ןתנ

 תֶא ץֵּמַאְת אל
 בבל

 ָךדִי תֶא ןץיפקת אלו
  ןויְבֶאָה ףיחאמ

 ןעכַאמ טרַאה טינ ּוטסלָאז
 ץרַאה ןייד

 ;רֲעֿפ טינ טסלָאז ּוד ןוא
 רנַאה ןייד ןעסעילש

 ןעניטֿפרירַעּב ןייד רַאֿפ
 ; רעדורב

 ןענֶעֿפַע טסלָאז ּוד רּונ .ח חַּתַפְּת ַחֹתַפ יִּכ .ח

 דנַאה ןייד דִי תא

 םהיֵא רַאֿפ ול

 ןעהייל םהיִא טסלָאז ּוד ןּוא ונטיבעת טֵבֵעה

 .ןַעׁשִנֲעּב ךיד טָעוװ רֶע .ה .ד (

 .טדָעטש (*

 .רֲעמירָא (5

 .ומ ,האר ,םירבד

 ,(!לעגנַאמ ןייז רַאֿפ גּונֲעַנ ורסחמ יד
 .(?טלָעְגנַאמ םהיא סָאװ = ול רסחי רשא
 ,ךיד םיה .ט ל רַמשה .מ

 לָאז ןעצרַאה ןייד ןיִא סָאר |םע רֶבָד היה 5
 רעגירריוסממיג ַא 5 טיג |לנולב ָךבְָל |

 ןִע קנַאדֲעג
 : ןעטכַארט ּוצ רמאל

 ןֶערָאװעג טנהָאנ זיא סע הֵבְרָק

 ,רהָאי עטּבעיז סָאד עבשה תַנְׁש

 ,ןעזָאלּבָא ןּוֿפ רהָאי סָאד

 טכעלש טעו גיוא ןייד ןּוא

 הָטמְשה תנש

 ןֶערֶעוו יע הער
 ןעגיטֿפרירעּב ןייד ןַעגעג  ןויבאה ךיחאב
 רֶעדּורּב :צצ עצב
 ,ןעבעג ; משא טינ םהיא טסָעװ ּוד ןּוא ול ןתת אלו

 לע אָרְ
 הוהי לא

 : אח ְָב הָיִהְ
 ול ןִֵּּת ןותנ -

 ְבְָל עַרָי אלו
 ול הב
 יּכ
 .הֶּזַה רֵבְּדַה ללב

 ריד ףיוא ןֶעיירש םָעוו רֶע ןּוא

 ,טָאג רָאֿפ

 ַא ןייז טָעוו ריד ףיוא ןּוא
 ,דניז

 ,ןעּבֶעג םהיֵא טסלָאז ּוד .י

 (* ןעסירדרָעֿפ טינלָאז ריד ןוא

 ,ןֶעּבֲענ םהיִא טסָעוו ּוד ןֵעוו

 םּורָאװ

 ךַאז רעזיד ּבעילּוצ

 ,טָאג ןייד ,טָאג ךיד םַעוו
 ןעשנֶעּב

 רשעמ לָכּב

 : ךְדי חלשמ לכבו

 טייּברַא רֶעדָעי ןייד ןיא

 ?רֶעטנּוא רֶעֹרֶעי ןיא
 .דנַאה ןייד ןוֿפ גנּומהַענ

 :פיוא טינ טָעװ סֶע ןֶעד .אי לח אל פא

ַא ןייז ּוצ ןַערֶעה ןויבָא
 רָעגיטֿפרידעּב 

 ןּוא

 = ,דנַאל םָעד ןעשיווצ ראה ברקמ

 ריד ךיא להָעֿפֲעּב םּורַאד ףְוַצְמ יכנא ןכ לע

 ;יֹוזַא רמאל

 .ףרַארֶעְּב רֶע סָאװ (5 | .םינָעּפרֶעדְעְּב 1
 .ןייז טכַעלש טינ לָאז ץרַאה ןייד (



 תֶא חַּתּפִּת ַחֹתַּפ
 ְךְָי

 ליב

 יךָצְרֲאְב
 ףֶל רֶכָּפ יִּב כי
 ִרְבִעָה ְךיֶחֶא
 הָירְבַעָה וא
 םינש שש ְֶדֶבֵעַ
 תָעיִבְׁשַה הָָׁשַבו
 ִׁשְפָח ּונחלַׁשְּ
 :ֶמְעמ
 ונחלשת יִכְו .גי

 שפה ==
 מַעְמֵף  "

 :םקיִר ונחְלשת אל

 ולקיִנֲעַּפ קיִנַעה .רי
 ְךְנאֹצְמ
 בקיומו נו
 = ׁשֲ

 דו תת - |
 ָתְרַבְָו .וט
 = תייה דבָע יִּב
 כ ר
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 "חה רבה תא
 -  +םֹוּיַה

 .דימלתהו הרומה תרות

 דנַאה ןייד ןענֶעֿפֶע טסלָאז ּוד

 ,רעדּורּב ןייד רַאֿפ

 ןעמירָא ןייד

 ןעגיטֿפרידַעּב ןייד רַאֿפ ןּוא

 .דנַאל ןייד ןיִא

 ;רָעֿפ ךיז טָעװ סֶע עוו .בי
 ריד יײּב ןעֿפױק

 ,רּוי רֶעֹד רֶערּורּב ןייד

 ,ןידּוי יד רֶעדָא

 סע ןענעיד ריד רֶע לָאז
 ,רהָאי

 רהָאי ןָעמבעיז ן'ֿפיֹוא ןּוא

 1 עוָאלסיֹורַא םהיאא ּומסלָאז
+ 

 .ריד ןופ

 םהיֵא טסָעוו ּוד ןֶעוו ןוא .גי
 יירפ ןָעזָאלסיֹורַא

 ,ריד ןוֿפ

 :סיֹורַא טינ םהיא ּוטסלָאז
 .ןעגידייל טימ ןֶעזָאל

 םהיִא ּוטסלָאז ןֶעקנעשעּב .רי

 ףָאש נייד ןוֿפ

 ןוֿפ ןוא רֶעייש ןייד ןופ ןּוא
 ,רעטלַעק ןייר

 טָאה ךיד סָאװ טימ ,םָעד ןוֿפ
 טשנעּבַעג

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 .ןַעּבֶעג םהיִא ּוטסלָאז

 ,ןֶעקנֲערַעג טסלָאז ּוד ןּוא .וט

 טכענק א ןְעווֲעג טזיּב ּוד זַא

 ,םירצמ דנַאל םיִא

 ,טזעלעגסי וא
 ריד ךיא עם םּורַאד

 ךַאז יד

 .טנייח

 .ןֶעקישקֶעװַא ('

 כח |

 1 .ומ האר ,םירבד

 הָיַהְו .וט

 ְךיֶלֵא רמאי יִּ
 ְךֵמָעְמ אֵצִא אל

 ,ןייז טעו .זמ

 : ןַעגָאז ריד ּוצ טָעוו רָע ּביֹוא

 טינ ריד ןּופ לָעװ ךיא
 ,ןהָעגסיֹורַא

 : א + ןעמּוקֲעּב ּבעיל טָאה רֶע לייוו ףבהא יִּכ
 1 ,זיוה ןייד ןּוא ףתיב תאו

 :רוד יב \

 ןעמהָענ ּומסלָאז .וי

 :ְךֵּמִע ול בוט יִּכ

 ָּתְחַקָלְו
 להָאנ םָעד עצרמה תֶא

 ןעבעטשברור טסלָאז ּוד ןּוא ונזאב הָּתַתְנְ
 ,ריהמ רעד ּוצ רֶעיֹוא ןייז םהיִא תלד בו

 * ל חיה

 סלע דֶבָ
 ךתמאל ףאְו
 ןָּכ הֲֶׂעַּ

 ןייז ריד ייּב לָאז רֶע ןּוא

 .(!טכענק רֶעניּבייַא'נַא

 טסנעיד ןייד ּוצ ךיֹוא ןּוא

 .(?ןָאהמ יֹוזַא ּוטסלָאז

 "יי עבה רוש טינ ריד לָאז סע .זי הניעבהשקיאל חי
 ײרֿפיֹורַא םהיא טאל ודִעו ישפחותאָדחְלשּב

 ,ריד ןופ ףמעמ

 עטלעּפָאר סָאד ןעד הנשמ יִּכ

 ַא ןוֿפ ןיול םָעד ןופ ריכש רכש
 םַענַעגנּודַעג - *+ ריי
 טנעירעג ריד רע טָאה ְךֶדֵבֲע

 םיִנָׁשֵׁׁ
 הי ךכְַב

 }רהָאי םּכֶעַז

 ךיד טָעוו ,טָאג ןייד ,טָאג ןּוא
 ןעשנַעּב

 .טסוהט וד סָאװ ,סָעלַא ןיא ותׂשֲעַּתרְׁשֲא לֹכַּב

 | .יעיבש

 רֹוכַּבַה לַּכ .שי

 דל רֶׁשֲ

 נאו ר
 ןערַעװ רָע טעו ! סאו

 ןוֿפ ןוא היֿפדניר עענייד ןופ
 אש ןייד

 א } ,עבילנָעמ סָאר

 .סָעלַא טימ ןְעקנַעשֶעּב (5 .לבֹו זיב (
 .ןַעסירדרעֿפ 6



 .דימלתהו הרומה תרות 68

 ןעגילייה ּוטסלָאז שידקת

 ;טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ ךיִהלֶא הָוהיִל

 ןעטייּברַא טינ טסלָאז ּוד דבעת אל

 םַענָעְרָאּבְעגמשרֶע םָעד טימ ְךרֹוׁש רכב
 ,םֹּבָא ןייד ןוֿפ --ה
 ןערַעעש טינ טסלָאז וד ןּוא זנִת אלו
 ןוֿפ םָענֲערָאּבעגטשרֶע םָעד .ךנאצ רוכב

 .ףָאש ןייד |
 ,טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ 5 ףיהלא הָוהְיי ינפל ב

 ןֶעסָעֿפיֹוא םהיא ּוטסלָאז ונלכאת

 . רהָאי סֶערֶעי הנשב הנש

 ,טרָא םָעד ןיא םוקמב

 ;רעסיוא םָעװ טָאג ןַעכלֶעוו
 ,ןֶעלהָעוו

 .דניזֲעגזיֹוה ןייד ןּוא ּוד

 הי רַחְבִי רֶׁשֲא
 ךהיבּו הָּתַא
 טעו םהיִא ןיא ּביֹוא ןּוא .אכ םומוב היהי יכְו .אכ

 :רֲעלהָעֿפ א ןייז
 ַא רָעַדֶא רֶעגידיקניה א רוע וא חסּפ
 ,רֲעדני ילּב ספ" 5 יי

 רַעמכעלש א םיּפָע רונ ער םומ לפ
 ,רעלהעפ | ₪ 0
 'ןעטכַאלש טינ םהיֵא ּומסלָאז ּנחַּבְוִת אל

 : הלא הותיל
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 וטסנעמ ןר ץיֹומ ענייד ןיִא ,בכ ְךיִרָעְׁשִּב .בכ
 ,ןֶעסֶע סֶע ונלכאת

 = רעד ןּוא רעניירגוא רעד | רֹוהֹּטַהְו אָמטה
 ,ןַעמַאזוצ רֶענייר ודחי

 :לּיאָכְו יִבְצּכ
 ומָּד תא קר .גכ

 .טָאנ ןייד ,םָאג ראפ

 .הָער ַא יוו ןוא שריה ַא יוו

 טּולּב ןייז רּונ .גכ

 = :ןַעסֶע טינ ּוטסלָאז לכאת אל
 םָע ּוטסלָאז רע רעד ףייא ונכפשת ןיראה לע
 ול :: * שן : =

 .רַעסַאװ יוו : םיִמּכ ןנמעיגסיוא

 ,זט

 ןעמכַאּבָאֲעּב טסלָאז וד .א רומש .א

 :יסנני , םָאָה שרה תֶא טָאנָאמ;סגנילהירפ םעד ביבאה שרח תא

 .ומ ,ומ ,האר ,םירבד

 חתְּפ תשע
 ,טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ היהלא הֹוהיַל

 םגנילהירֿפ ןיִא םּורָאװ ביִבֲאָח ׁשרֹחּב יִּכ

 חספ ןעכַאמ טסלָאז ּוד ןּוא

 טרהיפעגסיורַא ךיהלא טָאג ייד ,טָאנ ךיד ששה | הזה צה טַאנָאמ :
 םירצמ ןוֿפ 0% םירצממ

 .מכַאנ יב : ;הָליָל

 ןעטכַאלש טסלָאז ּוד ןוא ב חספ ָּתְחַבְְו .נ
 רַעֿפּפָא?חסּפ םלַא

 ,טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ

 רק ןאצ

 םֹוקָּמַּב
 הָוהְי רַתְבִי רֶׁשֲא
 ;םָׁש ומש ןֵּבַׁשְל

 וילע לכאת אל .ג

 /  ךָת
 םיִמָי תַעְבִׁש
 תוצמ וילע לֵכאֹּת

 נע סח
 ְתאצי ןווָפִחְב יִּכ
 רצ מ
 רו ןעָמְל
 ךְתאֵצ םוי תא

 | סרצמ ץֶראמ
 יח יִמי לכ
 הל הֶאָרִי אלו ה

 רעדניר ןּוא ףָאש

 ,טרָא םָעד ןיא

 ?רַעסיֹוא טָעוװ טָאג ןֶעכלֶעוו
 ןַעלהעוו

 ןייז ןעהור טרָאד ןָעזָאל ּוצ
 .ןעמָאנ

 ןעסע טינ ייּברַעד טסלָאזּוד .ג

 ;םָעמרעיֹזֲעג ןייק

 געמ .ןעבעיז
 ייפרעד ןַעסֶע ּוטסלָאז

 ,ןעבּוק ַעמרֶעיֹוזֲעגנּוא
 ,טיֹונ ןוֿפ םיורב

 וטזיב סינֲעלייַא ןיא ןֶעד
 ןעגנַאנַעגסיֹורַא

 ,םירצמ דנַאל ןוֿפ

 ןעקנערעג טסלָאז ּוד טימַאד

 טזיב ּוד ןֶעוװ גָאט םָעד
 ןעגנַאגֲעגסיֹורַא

 םירצמ דנאל ןוֿפ

 .ןֶעּבֲעל ןייר ןוֿפ געט עלא -
 םינ ריד ייּב לָאז סֶע

 ןֶערֶעװ ןהָעזֲעג
 ןּוא .ד

 גיֹוטרֶעיֹוז ןייק ראש

 (!טיּבֲענ ןַעצנַאג ןייד ןיא ֶלֶבְג לָכְב

 | . קש ןענעװ םִמָי תעש
 ;רֶעּביִא םינ לָאז םָע ןוא < ןיִלי אלו

 ןעגיטכענ
 .ץינָערג (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,שיילפ םָעד ןוֿפ

 ןעמבַאלש טסָעוװ ּוד סָאװ
 דנֲעװָא ןוֿפ

 גָאמ ןַעטשרֶע םָעד ןיא

 רֶׂשָּבַה ןִמ
 בֶרֶעְּב חַּבְִּת רֶׁשֲא
 ןושארה םֹויַּ
 .הירֿפ;רֶעד ןיִא זיּב ;רֵקּבַל

 טינ (!טסרָאט ּוד .ה חּבזל לֵכּות אל .ה
 ןעמכַאלש = = ': |

 | רָעּפפָאְאחספ סָאד חספה תא

 ,ןרעיוט ענייד ןופ םֶענייא ןיא ְךיִרָעְׁש דַחַאִּב

 ,טָאג ןייד ,טָאג עכלֶעװ ףיהלא הוה רֶׁשֲא

 ;ריד טיג : ףל ןתנ

 םֹוקֵּמַה לא םֶא יִּכ ו

 הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא

 ,טרָא םָעד ןיא רּונ רו

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןֶעכלֶעוו
 ןֶעלהָעוורעפיֹוא טָעו

 ןייז ןעהור ןעזָאל ּוצ (טרָאד) מש ןֵַׁשְל
 ,ןעמָאנ

 ןעמכַאלש ּוטסלָאז ןַעטרָאד חב םש

 רַעֿפּפָא?חסּפ םָאד חספה תא

 ,דנֲעװָא ןיא ברעב

 ,רעטנוא טהעג ןּז יד ןָעו + שמשה אובְּכ

 ןהָעגסיֹורַא ןייד ןוֿפ טייצ יד ךתאצ דעומ

 .םירצמ ןוֿפ , םִיַרצַּמִמ

 ?טכָערּוצ טסלָאז ּוד ןּוא .ז ּתְלַכָאְ תלשבו ג
 ןעסע טסלָאזּוד ןּוא (?ןעבַאמ דודדו דוד >

 ,טרָא םָעד ןיִא םוקמב

 טָאג ןייד ,טָאג ןָעכלָעְ הָוהְי רחבי רשא
 ,ןעלהעוורעפיוא טָעוו ב הלא

 ןערנֶעו ךיז טסלָאז ּוד ןּוא
 (*הירֿפ;רֶעד ןיא

 ענייד ּוצ ןהָעג טסלָאז ּוד ןּוא
 ןֶעטלֶעצ

 ְֶּבַב נו
 ףָקֲהֹאְל ָּתְבנָהו
 םיִמָי תֶׁשֵׁש .ח

 תֹוצַמ לכאת
 יִעיִבּׁשַה םויבנ

 געט םֹּכֲעְז .ח

 סעטרֶעיֹוזעגנוא ןעסֶע ּוטסלָאז

 גָאט ןַעטּבעיז ןיא ןּוא

 .ןענֶעק טינ טסָעװ ּוד (?
 .ןַעכָאק טינ רָעֹּבֶא רַעיײֿפ
 .בומ םֹוי ןוֿפ ןַעגרָאמ

 ץֿפיֹוא ןעטָארּב (*
 ?ףירֿפ ןייֵא ןיא )5

 68 | .ומ ,האר ,םירבד

 תֶרֶצֲע
 יָא הויל

 (1טסעֿפ:םגנולמַאזרעֿפ א זיא

 ,טָאג ןייר ,טָאנ רַאֿפ

 שי חנה

 ןעכָאװ ןעבעיז .ט תעבש הָעבְׁש .ט .םייבר
 ;ןָעלהְעצ ריד ּוטסלָאז | ל רַפְסּת

 (לעכיז ןופןעגנאפנָאפעןופ = ׁשֶמְרֶח לָחַתִמ

 עדיירטעג עדנעהעטש יד ןיא הֵמָּקַּב

 ןֶעלהָעצ וצ ןַעגנַאֿפנָא וטסלָאז רפסל לחת

 .ןַעכָאװ ןָעּבעי : תעבש הָעבְׁש

 ןַעכַאמ טסלָאז ּוד ןוא -י תש .

 טסעֿפ;תֹועיבש א תועבש גח
 ,טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ - ךיִהלֲא :הותיל
 ַעֹּבַאנ רעד טימ תַּמִמ

 ,דנַאה רֶעגיליװײרֿפ ןייד ןוֿפ ָךֶדָי תַבְדִנ

 ,ןַעּבַעג טסָעװ ּוד עכלָעוו ןֵתִּת רֶׁשֲא

 טעוו ,טָאנ ןייד ,טָאנ יוו הָוְיְַכְרבירְַׁאַּ
 .ןעשנַעֹּב ךיד /- יהלא

 ןעהיירפ ךיז טסלָאז ּוד ןּוא .אי ּתְחַמָׂשְ .אי

 טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ

 ןייד א ןהוז ןייד ןּוא ּוד לו - התא
 ,רעטבָאמ

 ,ןיר ןוא טכמק ןייד ןוא = ףָסְסְו דב
 רֶׁשֲא יִולַהְ

 סנעיד
 יא רעכלַעװ ,יול רֶעד ןּוא |

 ,ןרֶעיֹוט ענייד ןיא ָךיֶרָעְׁשִּ

 גנילדמַערֿפ רעד ןּוא רגהו

 ָנְמלאָהְ סות
 ְּברַקְּב רֶׁשֲא
 = מב
 הָוהְי רַחְבִי רֶׁשֲא

 ,עווטיוו יד ןּוא עזייוו רעד ןּוא

 ,ריד ןַעשיווצ ןַענֶעז עכלֶעװ

 ,טרָא םָעד ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןֶעכלֶעו
 ןעלהעװרעסיֹוא טָעוו

 ןייז ןֶעהּור טרָאד זָאל וצ :םש ֹוּמִׁש של
 .ןָעמָאנ

 .ּפרֲעס (5 .גנּוטלַאהּבָא (!
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 תרכזו .בו ,ןעקנעדעג טסלָאז ּוד ןּוא .בי

 טכענק א ןַעווֲעג טזיּב וד סָאד תייָה דב יכ

 ,םירצמ ןיִא םיִרְצַמְּ

 ('ןעמכַאּבָאְעּב טסלָאז ּוד ןוא תרמשו

 (?ןָעליִפְרָע טסלָאז ּוד ןּוא ָתיִשעו

 .ןָעצְעוְעג עוד + :הָלֶאַה םיק חה תא

 .ריטפמ

 גָאטרָעייפ<תּוּפס םָעד .גי תּכסה נח .גי
 ןַעכַאמ ריד ּוטסלָאז הל השעת
 ,געט ןעּבעיז םיִמָי תעבש

 ןייַא טסלעמַאז וד עו ךפסאּב

 ןופ ןוא רָעייש ןייד ןיפ
 .רעמלעק ןייד

 ןעהיירפ ךיז טסלָאז ּוד ןּוא .די
 ,גָאטרָעײֿפ ןייד ןיִא

 ןייד ןּוא ןהיז ןייז ּוד ןּוא ּוד

 : ףֶבְקימו ךנרמ
 נתב ָּתְַמָׂשְו .
 תב נבו ָּתַא

 ,רָעמכָאמ
 ןייד ןוא טכענק ןייד ןוא ףתמאו רדבעו
 ,טסנעיד א ו::דנ
 רעד ןּוא יול רָעְר ןּוא ! רֶגהו יולהו
 ,גנילדמערפ חרג דײהג
 ,ץווטיוו יד ןוא עזייוו רעד ןוא הָנָמְלַאָהְ םותיהו

 .ןרעיוט ו ענייד ןיִא ןַענַעז עבלֶעוװ : ךירעשב רשא

 .םיִמָי תעבש .וט
 ָךיֶהלֶא הָוהיַל נחת

 םוקמב

 הָוהְי רַחְבִי רָשָא

 הוה ֵכָרָבי יב

 געמ ןַעּבעיז .וט

 ,טָאנ רַאֿפ ןרָעייֿפ ּוטסלָאז
 ,טָאג .ןייר

 ,טרָא םָעד ןיא

 ;רעְסיוא טָעוו טָאג ןֶעכלעוו
 ,ןֶעלהָעוו

 טָעוו  ,טָאג ןייד ,טָאג ןעד
 ןֶעשנֶעּב ךיד

 (+עטֿפניקנייַא ענייד עלא ןיא ךתָאּובְּת לכּב

 גה ןיא ןיא ָךיִדְי הֶׂשֲעַמ לבבו

 רּונ ןייז טסלָאז ּוד ןּוא :תמש ךא תייֵהְ
 .ךילהערֿפ

 לָאמ יירד .'ט םיִמֲעַּפ שולש זמ

 רהָאי םיִא הנשב

 .גַאְרִמרֶע (* .ןָאהט (*  .ןעטיה (1

 .ומ .,םיטפש ,האר ,םירבד

 ןַאמ רענעסּכַאװרַעד 0 רֶערֶעי ןייד ןָעניישרֶע לָאז
 ,טָאג ןופ טכיזעגנַא םָעד רָאֿפ} | הדו 'נכ תֶא

 ,טָאג ןייד

 ָךרּוכְז לָכ הָאְרִי
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 רֶע ןֶעכלעװ ,טרָא םָעד ןיִא רָחְבִי רֶׁשֲא | םקַמּב
 :ןעלהעוורעסיוא טָעוו

 גָאמרעײֿפ:תֹוצמ םָעד ןיא תוצמה גחב

 ?תועובש םָעד ןיִא ןּוא תעבשה גַחבּו
 נָאטרַעיֿפ

 ;גָאטרֶעײֿפ;תֹוּכס םָעד זיא ןוא תוְּכְסַה גחבו

 ןעניישרָע טינ לָאז ןַעמ ןּוא האר אלו
 טָאג ןופ םביזעגנא םָעד רָאֿפ הָוהְי ינּ תא

 ,ןעגירייל םימ : : םקיר ר

 ַעּבַאנ רֶעד םימ ( 'רֶערערעי .וי ודי תנתמכ שיא זי
 ,דנַאה ןייז ןופ

 ,טָאג ןוֿפ ןֶענַעז םָעד םיול
 ,טָאג .ןייד

 הוה תַּכְרִנְּכ
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 .ןַעּבֲענֶעג ריד טָאה רֶע סָאװ ךל ןתנ רֶׁשֲא

 .ה ,הנ-- אי ,דנ והיעשי :הרטפה

 .םיספש

 ירא רעמכיר .חי םירטשו םיטפש חי !

 (* ןַעלעמשנייַא ריד ּוטסלָאז הל ןתת

 יִרָעְׁש לֵכְּב
 לא הָוהְ רֶׁשֲא
 = ףֶלמֹ
 יִמָבְׁשִ

 קֶָצ ְַּׁשִמ
 טֵּפְׁשְמהִמַת אל טי

 םיִנָּפ ריִּכַת אל

 = דַחְׂש חַּקִת אלו

 ,ןרָעיוט ענייד עלא ןיא

 ,טָאג ןייד ,טָאג עכלֶעוו

 ,ריד םיג

 ,ןעמַאטש ענייר ראפ

 סָאר ןעמכיר ןָעְלָאז יז ןוא
 קלָאֿפ

 .טכירעג ןֶעטכֶערֲעג א טימ

 ןעמירק טינ טסלָאז ּוד .טי
 ,טכָער ןייק

 ןענעקרַענַא טינ טסלָאז ור
 ,טכיזעג ןייק

 ןעמהָענ טינ טסלָאז ּוד ןּוא
 ,גנּוכֲעטשעּב ןייק

 ,רעהֲעוֿפיוא (* .טָאג רָאֿפ ןְעניישרֶע לָאז (1
 .ןַעּבעג (* .רערהיֿפסיוא?סטכירעג



 .דימלתהו הרומה תרות

 גנוכעמשַעּב יר ןעד דחשה יּכ

 גוט יד ו 2 ןוֿפ ןעגיוא יד דנילּב טכאמ םימכח יניע רועי
 | טמירקרָעֿפ ןוא ףֶּלַסיִו

 : םֶקיִּדִצ יִרְבּד

 קָדְצ קֶדֶצ .כ
 ףדרת
 הָיִחִת ןַעמל
 זרק הא שי

 .עטכָערעג יד ןוֿפ רָעטרֶעוו יד

 ,טייקגיטכַערעג .ב
 טייקגיטכערעג

 ,(! ןֶעכּוז ּומסלָאז

 ןֶעּבעל טסלָאז ּור טימַאד

 סָאד ןָעּברֶע טסלָאז ּוד ןּוא

 ,טָאג ןייד ,טָאג םָאװ ל
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 .ריד טיג - ןתג
 טינ ריד טסלָאז ּוד .אכ ךל עטת אל .אכ

 ןעצנאלפ :רדי |
 ,( יובל ןעגילייה א הרשא

 ,םיוב ןייק ץע ל
 רַאטלַא םָעד ןֶעּבַעַנ חַּבְזִמ צא

 ,טָאנ ןייר ,טָאנ ןופ | = ךיתלא
 יהל תשעת שא
 ָךל םיקת אלו .בכ

 .ןעכַאמ ריר טסָעוו ּוד ןַעכלֶעוו

 טינ ריד טסלָאז ּוד ןּוא .בכ
 ןעלעטשֿפיוא

 ,לייז:קנער ןייק הבצַמ

 ,טָאנ ןייד ,טָאג עכלעװ הָוהְי אֵנָׁש רֶׁשֲא
 אר .טסַאה :םיהלא

 וי
 ןעטכַאלש טינ טסלָאז ּוד .א חבזת אל .א

 ,טָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ ףיתלא הָוהיַל

 ,םַאל ַא ןּוא םּכָא'נַא השו רוש

 ןייז טָעוו סע ןָעְבלָעוו ןיא םּומ וב חיה רשא
 ,רַעלהָעֿפ א 5
 ,ךַאז עטכָעלש א םיּפָע רּונ ער רֶבָּד לכ

 (?ליירג א זיא סָאד ער הוהְי תבעות יכ

 .טָאג ןייד ,טָאנ רַאֿפ
 א

 .וצאד ןֶעּבערטש ןענאבָאנ 06
 .טייקגידריוונּוא'נַא (*

 .עדניל א (=

 | דנַאל

 ֹותירּ רב |

 ,ומ ,םימפש  ,םירבד

 אֵצָּמִו יִּכ .ב
 ףברקב
 4 דַחַאַּב

 טו תֹנ
 הָשֶא ןא שיִא
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 לו :

 דבֲעַיו
 םיִרְחַא םיִהלא

 הל וחש
 חֵיל וא שָמְשלו
 בע כל וא

 םימשה

 :יִתיוצ אל רֶׁשֲא

 ָףְל דגהו .ד

 העְמשו
 בֵטיִה שרדו

 תֶמֶא הָּנה

 ֶבּדַה ןוכ
 הָתְשָעְ
 תאזה הבעותה
 ;לֵאָרְׂשיּב

 ְתאֵצֹוהְו .ה }

 אּוהַה שיאה תא
 השאה תא וא

 אוְהַה

 ף
 רש

 ןענוֿפַעג טָעוװ םִע ןַעוװ .ב
 ןערעוו

 ,ריד ןָעשיווצ

 ,ןרעיוט ענייד ןופ םָענייֵא ןיא

 ,טָאג ןייד ,טָאג ץכלָעוו ל

 ,ריד טיג

 ,יורפ א רֶעדָא ןאמ א

 ןָאהמ טָעװ רֶעכלֶעוו

 םָעזֲעּב סָאד

 ,טָאנ ןופ
 ,טָאג ןייד

 .רנוב ןייז ןעטערטּוצרַעּביִא

 ."ש ןעניוא יד ןוא =

 ןָעְגנַאגָעג זיא רֶע ןוא .ג

 טנעירָעג טָאה רֶע ןּוא

 ,רָעטֲעג ערַעדנַא

 טקּוּבעג ךיז טָאה רֶע ןוא
 ,ייז רָאֿפ

 רַעדָא ןּוז רֶעד רָאֿפ רֶעדָא
 ,דנָאמ םָעד

 ןעצנַאג םָעד רָאֿפ רֶעֹדֶא
 ,לעמיה ןוֿפ טֿפַאשרַעה

 םינ בָאה ךיִא סָאװ
 , ןֶעלהָאֿפָעּב

 סע טעו ריד ןּוא .ד
 ןערֶעװ טלהעצרעד

 ןערעהסיוא טסַעװ וד ןּוא

 ;סיוא טּוג טסֶעװ ּוד ןּוא
 ןעשרָאֿפ

 ,רהַאװ זיא םָע ,הָעָז ןּוא

 ,ךאז יד גימכיר זיא סֶע

 ןערָאװעג ןָאהטַעג זיא םִע

 טייקנירריוונּוא ַעזיד

 :לָארשי ןיִא

 ןערהיֿפסיֹורַא ּומסלָאז .ה

 ןַאמ םִענֶעי

 ,יֹורֿפ ענֶעי רֶערָא
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 ןָאהטַעג ןַעּבָאה עבלִעוו ׂשֲע רשא

 ,אז עטכָעלש עיר הּזַהעַרָהרבְּדַהתֶא
 ,ןרעיוט ענייד ּוצ ְךיֶרָעְׁש לא

 ןַאמ םעד | שיאה תא

 ,יורפ יד רֶעדֶא | הַשֶאָה תֶא וא

 ןעֿפרַאװרַעֿפ יז טסלָאז וד ןוא םינבאב םתלקסו
 רענייטש טימ וו ר
 .ןַעּברַאמש ןעלָאז ייז ןּוא י ּותמו

 ןעגָאזסיֹוא סָאד ףיֹוא .ו יפ לע רו

 עגייצ ייווצ ןוֿפ  םידָע םינש

 עגייצ יירד רֶעדָא םיִדָע השלש וא

 רַעכלָעװ ,ןערָעװ טיֹומעג לָאז תמה תמוי
 ,ןַעּברַאמש ףרַאד | אח ה
 ןערעװ טיֹומֲעג טינ לָאז רע תַמּוי אל

 ןופ ןעגָאזסיֹוא סָאד ףיוא : דחא דע יפ לַע
 .ענייצ ןייֵא שי וו =

 עגייצ יד ןּוֿפ דנַאה יד הז םיִדָעַה די .ז

 םּוצ ןייז םהיִא ףייא לָאז הנשארב ֹוּב היהת
 , ןעטשרֶע |

 ' " ,ןָעמיֹומ ּוצ םהיא ֹותיִמֲחַ

 ןעצנַאג םָעֹד ןופ דנַאה יד ןוא םָעָה לֵב יו
 קלָאֿפ

 ,רָעהכַאנ הָנֹרַחַאַ

 ןעמַארסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא ערה תרעבו
 םָעזֲעּב סָאד דפ גרי
 .ריד ןָעשיווצ ןופ י ףברקמ

 ?נּוא טָעו ריד ןֶעװ .ח ךממ אלפי יּכ .ח
 ןייז (*טסּואווָעּב סי חצי כי

 ךַאז א רֵבַד

 טכירעג םיִא טפשמל

 ,טּולּב ןּוא טּולּב ןעשיווצ םֶדֶל םּד ןיֵּב

 ,טכָער ןוא טכער ןעשיווצ ןידל ןיד ןיּב

 ו 3? עג ן'כ ןוא ענַאלּפ ַא ןעשיװצ ןוא | עננל עגנ ןיבו
 | רָעטרָעוו טיירטש תביר יִרֵבְּד

 0 ,ןרעיוט ענייד ןיא ךירעשב
 אש =

 .ךילפיירגעבנּוא .,ןַעגרָאּברַעֿפ \

 .זי ,םימפש ,רברמב

 ןהעטשפיוא ּומסלָאז תמקו

 ןיִא ןהָעגֿפױא טסלָאז וד ןוא םֹוקָּמַה לֶא ָתיִלָעַ

 צי ₪ טָאג ןָעְלָעוו הוהי רחבי רׁשֲא
 ;ןעלהְעוורעסיוא טַעוו :ןב ךיהלא

 ןעמּוק טסלָאז ּוד ןּוא .ט תאבו .ט

 ,םיול יד ,רָעטסעירפ יד ּוצ םיִוְלַה םיִנִהּכַה לא

 ,רעטביר םָעד ּוצ ןּוא | טפשה לאו

 ןייז טָעוװ רֶעכלֶעוו היה רֶשֲא

 ,םייצ רֶעֹנָעי ןיא םֶהָה םיִמָיּב
 ;רָעדנַאנוֿפ טסלָאז ּוד ןּוא ּתְׁשַרְְו

 ,ןַעגַערֿפ
 ןעגָאז ריד ןעלַעװ ייז ןּוא ְֶל ודיג

 .ךּורּפש;סטכַער םָעד זטפשמה רבד תא

 ןָאהמ טסלָאז ּוד ןוא .י | תשע .

 ,טרָאװ םָעד טיול רבדה יִּפ לַע
+ - 

 ןעגָאז ריד ןעלעװ יז סָאװ = ָךֶל ּודיִגי רֶׁשֲא
 ,טרָא םֶענַעי ןוֿפ אוהה םוקמה ןמ

 ! = םָעוװ טָאג ןַעכלָעוו הוה רַחְבי רֶׁשֲא
 ןעלהעוו

 ןָאהמ ּוצ ןעטיה טסלָאז ּוד ןּוא תושעל תרמו

 ךיד ןָעְלָעְו ייז יװ ןָעצנַאגניא : ףורוי רשא למ
 .ןֶענרהעל |

 ,ץרהעל יד טיול .אי הָרֹוּתַה יִּפ לע .אי
 ,ןענרהעל ךיד ןֶעלֶעוו ייז סָאװ ףורוי רשא

 ,טכַער סָאד טיול יא + טַּפְׂשִּמַה לע

 ,ןעגָאז ריד ןעלַעװ ייז סָאװ ל ודמאי רֶׁשֲא

 }ןָאהט ּוטסלָאז השעת

 ןוֿפ ןעכייװ טינ טסלָאז ּוד רבדה ןמ רופת אל
 ,טרָאװ םעד זצ-הל נה
 ,ןֶעגָאז ריד ןֶעלעװ יז סָאװ = הק ּודיִגי רֶׁשֲא

 .סקניל רֶעדֶא סטכָער ;לאֹמְׂשּו ןימי

 = (ןַאמ רֶעד רעֹּבֶא .בי שיִאָהְ בו
 טימ ןָאהמ טָעוװ רֶעְבלָעו ןודְָב הֶׂשַָירֶׁשֲא

 ,('םייקגיליווהטּומ 8

 .טײהכַערֿפ ,טביזּבַא טימ (!



 .דימלתהו הרומה תרות

 עמְׁש יִּתָלִבָל
 ןהּכה לא

 בש תֶרׁשְל דַמעֶה
 הלא הָוהְי תֶא
 טפשה לא ןא

 אוהַה שיאה תַמּו

 עְרַה ָּתְרעב
 :לֵאָרׂשִימ

 עה לָכְו
 וארו ועמשי
 : דע ןודיי אלו

 ןָערעה ּוצ טינ םּוא

 ,רעטסעירפ םָעד

 וצ טהעטש רֶעכלָעו
 ןעמרָאד ןענעידעּב

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 -- ,רעטכיר םָעד רֶעדֶא

 ;ןֶערַעו טיֹומֲעג לָאז ןַאמ רֶעד

 ןעמַארסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא
 סעזעּב סָאר ו
 | .לָארשי ןוֿפ

 קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןּוא .גי

 ,ןעמכריֿפ ןּוא ןֶערָעה לָאז
 טינ רהֲעמ ןעלָאז ייז ןוא

 .ןעגיליווטּומ
 .ינש

 אבת יִּכ .די

 ץֶרָאָה לֶא
 ךיִהלֶא הָוהְי רֶׁשֲא
 ףָל ןתנ

 ןעמּוקנײרַא טסָעו ּוד ןֶעוו .די

 ,דנַאל סָאד ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ
 ,ריד טיג

 ןַעּברֶע סֶע טסָעװ ּוד ןוא ּהָּתְׁשִריו

 ,טרָאד ןֶעניואוו טסעוו וד ןוא ּהַּב הָתבשיו

 :ןַענָאז טסָעוו ּוד ןּוא .תרמאו

 רימ רֶעּביִא ןַעכַאמ לַעװ ךיא
 ,גינעק ַא

 ,רעקלָעֿפ ַעלַא יװ יֹוזַא
 ףלֶמ יִלע המשא
 םיֹוּגַה ל

 יִתֹביִבְ רֶׁשֲא
 ךילָעיִׂשּתׂש:ומ

 ףֶלֶמ

 ,רימ םּורַא ןענעז עכלַעוו

 ריד רעּביִא ןַעכַאמ ּוטסלָאז .וט

 ,גינעק א

 רָעדירּב ָענייד ןָעשיווצ ןופ ףיחא ברקמ

 א ןל + 1 ריד רעּביִא ןעכַאמ ּוטסלָאז ךלמ ְךיִלֵע םישת
 ,גינעק א

 ריד רֶעּביִא |" ₪ (+ ןעמהָענֿפיוא טינ טסנָאקּוד ָךיֶלָע תֶתְללַבּותאֹל

 .ןֶעּבעג ('

 67 .וי ,םיטפש ,םירבד

 ,ןַאמ ןעשירנַעלסיוא'נַא ירכנ שיא

 ָךיִחֲא אל רֶׁשֲא

 ,אוה
 רּונ ,וט

 = רענייר טינ זיִא רעבלָעו
 .רערּורּב ןייק

 קר .וט

 םיסּוס ֹוּל הֵּברִי אל

 םָעָה תא בישי אלו

 - הָמָירצִמ
 סוס תוברה ןעמל

 (+ןַעֿפַאשניַא טינ ךיז לָאז רֶע
 דרָעֿפ לעיפ |

 ןערהעקקירוצ טינלָאז רֶע ןוא
 קלָאֿפ סָאד

 םירצמ ןייק

 לעיֿפ ןַעֿפַאשּוצנייַא םּוא
 ,ררעֿפ

 ךייַא ּוצ (ךָאר) טָאה טָאנ ןוא םכל רמא הֹוהיו
 ;טגָאזעג --₪
 טינ רהֲעמ ךייא טלָאז רהיִא | בושל ןופסת אל

 ןֶערהֲעקקירוצ 'י-
 עו ןָעיד ףוא | הזה ְךֶרֵּדּב
 .לָאמַאכָאנ : דוע
 ,רֲעּבייװ לעיפ ןַעמהָענ םישנ 700 טינ ךיז לָאז רֶע ןּוא .וי ל הברי אלו וי

 בָא טינ לָאז ץראה ןייז םיא = בבל רוסי אלו
 ,(גָעוו ןעמּוג ןופ) ךיז ןָעהרהָעק ד: += }
 דלָאג ןּוא רעּבליז ןּוא בֶהָזְו ףסכו

 ;דאמ ול הָּבְרִי אל

 הו יי
 וְבָשכ
 ותבלממ אְָּב לע
 ול בַתְכ

 הְָׁשִמ תֶא
 תאזה הָרֹּתַה

 רפס לע
 םיִנֵהּכַה יִנְפְלִמ
 = גִיקַה
 ומע הָתיֵהְו .שי
 הב ןיריבס וב ארק

 ו מ ב

 ןעלמַאזנָא טינ ךיז רֶע לָאז
 .לעיפ רהֲעְז

 ,ןייז טעו סֶע ןּוא .חי

 ןעצעז ךיז טעו רֶע ןֶעוו

 ןייז ןופ ןהָארמ םעד ףיֹוא
 ,ךיירגינעק

 ןעּביירשנָא ךיז רֶע לָאז

 טֿפירשּבַא יד

 ערהָעל רָעזיד ןיֿפ

 ,(?ךּוּב ַא ןיִא

 רָאֿפ (זיִא סָאװ הרֹוּת רֶעד) ןוֿפ
 ,רעטסעירפ יד

 ;םיול יד

 ,םהיא ייּב ןייז לָאז יז ןוא .טי

 ןעזעל ןיראד לָאז רֶע ןּוא

 ,ןַעּבֲעל ןייז ןופ גָעמ עלא

 .טנַעמַאגרַעּפ ףיוא (* .ןערהעמרֶעֿפ (1
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 ןענרֶעל לָאז רֶע טימַאד דַמְלִי ןַעַמְל

 ןעמכריֿפ ּוצ הֵאְריִל

 ,טָאג ןייז ,טָאג רַאֿפ | ויהלא הָוהְי תא

 .ןעמכַאּבָאַעּב ּוצ רמשל

 יִרְבִד לָּכ תֶא
 תאֹּזַה הרותה

 הָלֵָהםיִקְחַה תא

 רֶעמרָעװ עַלַא

 ערהעל רֶעזיד ןוֿפ
 = ןעצעזעג עזיר ןוא

 ,ןָאהט ּוצ יז : םתשעל

 לָאז ץרַאה ןייז סָאד םוא -? ןבבל םוריתלבל .כ
 ןֶעּביֹוהרֶע טינ ךיז 2 =

 ,רעדירּב ענייז רעּביִא ויחאמ

 מינ לָאז רֶע סָאד ןּוא רוס יתלבלו
 ןָעְכייוובָא \ סייד
 | םָאּבעג םָעד ןופ הוצמה מ

 ,סקניל רֶעדֶא םטכער  לֹואמְשּו ןיִמְי

 םיִמָי ףירֶאי ןַעַמְל
 ּתְכַלְמַמ לַע
 וינבו אּוה |

 ןֶעּבײלּברעֿפ גנַאל לָאז רַע םּוא

 ,גנּוריגער ןייז ייּב

 ןהיז ענייז ןּוא רֶע

 .לָארשי ןעשיווצ

 .חי

 יד ווב ןייז טינ לָאז סֶע .א םיִנֲתַּכל הָ יה אל .א
 ,רעמסעירפ י םיולה

 יול בש ל
 הָלֲחַנְו קֶלֶח
 לארי םָ
 החי יִשָא
 ולח
 .(!ןעסעינעג יז ןָעְלֶאז | : ; ןולכאי

 לָאז לייטּברֶע ןייק רעב ב לאל :
 ןַעבָאה טינ רֶע

 :רֶעדירּב ענייז ןעשיווצ

 ישילש |

 ,םיול יד

 ,יול םאטש ןֶעצנַאג םָעד ייב

 ליימּברָע ןייק ןּוא לייט ןייק

 :לֶארשי .ייב

 רָעֿפּפָארעײֿפ םָעמָאנ

 לייטּברַע ןייז ןוא

 **) ןייפ

 .ןֶעסֶע ןוֿפרַער 6

 ,םיטפש ,םירבד

 = נה תיִשֹאר ה

 .חי ,זי

 ותלחנ אּוה הָוהְי
 ;ול רב רֶׁשֲאַּכ

 היה הג
 םיִנֲהּכה טֵּפְשִמ
 םעָה תא
 חַבְּוַה יִחְבֹז תֶאַמ
 הש םִא רוש םִא
 ךֵחֹּכַל ןתנו
 םייֵחְלַהְו עזה
 הבה

 ,ליײטּברֶע ןייז זיא טָאג

 .טדערָעג םהיִא ּוצ טָאה רֶע יו

 ןייז לָאז סָאר ןּוא .ג

 רעטסעירפ יד ןּוֿפ טכער סָאד

 ,קלָאֿפ םַער ןוֿפ

 ַא ןַעגניירּב סָאװ יד ןופ
 ,רַעֿפּפָאמכַאלש

 ;םַאל א ייס ,סּכָאנַא ייס

 םעד ןֶעּבעג לָאז רֶעֹנַעי
 רעטסעירּפ

 ןֶעקַאּב יד ןּוא םרָא םָעד

 .ןעגָאמ םָעד ןּוא

 ענייד ןופ עמשרֶע סָאד .ד
 ,(:עריירטעג

 ךְרַהְציו ףשרית ,לייֵא ןייד ןּוא ןייוו ןייד

 ךנאצ זַג תישארו
 : ל 2

 וב יִּכ .

 ?טנּבֶא ןוֿפ עטשרע סָאד ןּוא
 ףָאש ןייד ןופ ענערָאש

 .ןַעּבֲעגּבָא םהיא ּוטסלָאז

 םהיִא ןַעד .ה

 ,טָאג ןייד ,טָאג טָאה
 טלהֲעוורעסיֹוא

 ,ןַעמַאמש נייר עלא
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 מב של
 תעמש וצ רמעל

 ןעמָאנ םיִא ןָענעידָעּב ּוצ הוה םשב תַרָשל

 וג ןהיז ענייז ןּוא רֶע וינבו אוה

 .ןעמייצ עלא ןיִא ;םיִמּיַה לַּכ

 .יעיבר
 ןעמוק םָעוװ סֶע ּביֹוא ןוא י = יולה אבי יכו .ו
 יול רעד ווא

 ףירעש דחאמ

 לֶאָרְשִ לָּכמ
 ,טרָאד טניואוו רֶע ּואוו םש רֵג אוה רשא

 כ
 ושפנ תַוַא לֵכְּב

 ןרֶעיֹומ ענייד ןוֿפ םָענייֵא ןופ

 ,לָארשי ץנַאג ןוֿפ

 ןעמּוק עו רֶע ןּוא

 טסול ַא סָאװטע רּונ ּבעילּוצ
 על ןייז ןוֿפ

 .ןרָאק 6



 .דימלתהו הרומה תרות

 םֹוקַּמַה לֶא
 :הָוהְ רחְִי רֶׁשֲא
 | תרשו .

 לא הָ שב
 לה ויָחָא לֵכּכ
 ׁש יִדְמֶה
 הוי פל
 קל קלה יח
 ולכאי

 ויָָּבְמִמ דבְ
 : תֹובֲאָה לע

 אָּב הֵּתַא יִּכ .ט

 ץֶרָאָה לֶא
 ְךיִהֹלֲא הָוהְי רֶׁשֲא

 . ל
 תֹוׂשֲעַל דַמְלִת אל

 ןוֿפ ןעטייקנירריוונוא יד יו | = םיוגה תֹבֲעֹותַּ
 .ןֶענָאיצַאנ נע ;םֶהָה

 ןערֶעוו ןֶענוֿפַעג טינלָאז םִע -י ךב אֵצֵּמי אל .י

 ,טרָא םָעד ןיִא

 ?סיוא טָעװ טָאג ןַעכלָעװ
 ,ןֶעלהָעוורֶע

 ןענעירעּב טעו רֶע ןּוא +

 ,טָאג ןייז ,טָאג ןוֿפ ןַעמָאנ םיִא

 ,רֶעדירּב ענייז ַעלַא יוו

 טרָאד ןַעהעמש עכלעו

 :טָאנ רָאֿפ

 ןעלייט עביילג .ח

 (!ןעסעינעג ייז ןעלָאז

 םהיִא סָאװ ,םָעד רֶעסיֹוא
 טרעהַעג

 .(?ןַעדנַאטשנעילימַאֿפ יר טיֹול

 טסמוק ּוד ןָעוו .ט

 ,דנַאל סָאד .ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ

 ,ריד םיג

 ןענרעל טינ ךיז ּוטסלָאז
 ןָאהטוצכָאנ

0 

 ,רענייק ריד ייּב

 ןהוז ןייז ךרוד טרהיפרָעבלָעוו ֹוּתבּו ֹונֹּב ריבעמ
 רעטכָאט ןייז רֶעדָא תר רף א
 ,רָעייִּפ סָאד ךרּוד שאב

 ,רַעכַאמרעּביֹוצ ַא םימסק םסק

 ,רעמײדנעקלָאװ א ןנֹועמ

 (= רַעֿפערט א ןּוא שחנמו

 .רָערָעּביוצ א ןּוא : ףשכמו

 ?ןַעגנַאלש ַא ןּוא .אי
 רַעּבײלקנַעמַאזּוצ

 רֶערֶעווׁשֶעּב:ןַעטיֹוט ַא ןּוא

 רֶבֲח רֵבֹחְו .אי

 בוא לאש

 רָעפיוא :רָעֹדָא ."שר פ"ע (5 | .ןֶעסָע ('
 .ןַעגעמרַעֿפ ןעבילרעטַעֿפ ןייז ןופ ףױקרַעֿפ םָעד
 .רערֶעושַעּבנַעגנַאלש :רֶערָא ('

 תבָעֹוּתַה לֵלְנִבּו ! ו

 69 .חי ,םימפש ,םירבד

 רעמייר:ןעכייצ ַא ןּוא ינעדיו

 ךָאנ טשרָאֿפ סָאװ ,רעד ןוא :םיתמה לא שרדו
 .עמיֹומ ייּב |

 טייקגידריוונּוא/נַא ןֶעד
 זיִא טאג רַאֿפ

 ,סניוזא טוהט סָאװ ,רֶעדֶעי

 בי הֹוהְי תַבֲעֹותיִּכ .בי

 הֶּלִא הֵׂשָע לַּכ

 ?נוא ץזיד ּבעילּוצ ןוא
 ןעמייקגידריוו הלאה

 פד מיו ימ| קה
 םיֹורַא םתֹוא שירומ

 נפ .ריד רָאֿפ
 היהת םיִמָּת .גי

 טָאנ ןייד ,טָאנ רַאֿפ : ךיהלַא הָוהְי םע
 .ישימח | |

 ,ןָעְנָאיצַאנ עזיד ןֶעד .די הֶּלִאָה םי1גה יִּכ .די

 שרוי התא רשא
 םתֹוא == |

 לֶאו יִננעֶמ לֶא
 ועְמְׁשִי םיִמְפִק |

 ןייז ּוטסלָאז (:םָאקלָאֿפ .גי

 ,ייז טסּבײרמרַעֿפ ּוד עכלַעו

 רָעטײדנַעקלָאװ ּוצ ןַערֶעה
 ,רֲעכַאמרָעּביֹוצ ןּוא

 ריד רֶעּבֶא הָּתַאְ

 עכלַעזַא טינ ןכ אל

 ןֶעּבֶעגַעג ריד טָאה ָךְל ןתנ

 .טָאג ןייד ,םָאג
9 49 
 י.

 ךבְרּקִמ איִבָנ .ו
 : ךיהלֶא הָוהְי

 = ןעשיווצ ןופ טָעֿפָארּפ ַא .וט
 ,ריד

 ,רָעדירּב ענייד ןוֿפ ךיִחאֵמ

 ,ךיא יװ יֹוזַא ינמכ

 ןעלעטשֿפיוא ריד טָעוו

 ךיהלא הוחי
 ממ <:

 ,טָאג ןייר ,םָאג

 ןועָמְׁשִּת יָא
 טסָאה ּוד יװ ןַעצנַאגניִא | | רש לֹכָּכ .זט

 טגנַאלרע5 תלאש
 ל :ןהש

 ,טָאג ןייד ,טָאנ ןופ ךיהלא הָוהְי םעמ

 .ןֶערָעהּוצ רהיֵא טלָאז םהיא

 96 סת

 ןֶעּבעגרֶעּביִא ץנַאג ('
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 בֶרחַּב
 ֵהֵּקַה םֹויַּב
 מאל

 עֵמְׁשִל ףסא אל
 יהא הָוהְי לוק תֶא

 אה 4 הלדגה שאה תא

 דוע הֶאְרִא אל

 : תומא אלו

 יִלֶא הוהְי רמאיו זי

 רֶשֲאּביטיִה
 |: ורב

 םהָלםיקֲא איִבָנ .חי

 םֶהיִחֲא בֶרקִמ

 ב
 ויפּב יִרָבְד יִּתַתנ

 םהיִלֶ רֵּבְְ

 נוצֲארְׁשאלַכתֶא

 הִיְהְו .טי

 שיאה
 עמשי אל רשא

 | יֵֵבְד לא

 מְִּׁברֵַרְי ׁשֲ
 !וּמְעַמׁשרְדַאיבנָא

 איִבָּנַה ךֹא .כ

 דיזי רֶׁשֲא

 משרד בל
 יְיוִצ אלרָשֶא תֶא
 רב

 .ןֶעּבֶעג ('

 .דימלתהו הרומה תרות

 ,ברח םייּב

 ,גנּולמַאזרָעּפ ןופ גָאט םיִא

 : גידנעגָאז

 ןערעה טינ רהָעמ לָאז ךיא

 ,טָאג ןיימ ,טָאנ ןוֿפ םיטש יד

 רֶעיײֿפ עסיורג סָאד ןּוא

 ,ןהָעז טינ רהֲעמ ךיִא לָאז

 ; ןַעּברַאמש טינ לָאז ךיִא םּוא

 רימ ּוצ טָאה טָאנ ןּוא זי
 :טגָאזֲעג

 .טרֶערעג טּוג ןַעּבָאה ייז

 ייז ךיִא לָעוו טָעֿפָארּפ א .חי
 ןעלעטשֿפיוא

 ,רָערירּב ערֶעייז ןעשיווצ ןוֿפ

 ,ּוד יװ יֹוזַא

 ((ןעגעלנירַא לָעװ ְךיִא ןּוא
 ,ליֹומ ןייז ןיִא רֶעמרָעוו עניימ
 ןעדער ייז ּוצ םָעו רֶע ןוא

 םהיא לָעװ ךיִא סָאװ ,סֶעלַא

 ,ןייז םָעוו שי

 ,ןַאמ רעד

 ןֶערֶעהּוצ טינ טָעוו רֶעכלֶעוו

 ,רֶעטרֶעװ .עניימ

 ןיִא ןֶערער טָעוװ רֶע עכלָעוו
 ,ןעמָאנ ןיימ

 .ןרעדָאֿפ םהיא ןּוֿפ ךיא לָעו

 ,טַעֿפָארּפ רעד רֶעּבֶא .נ

 ןעגיליווהטּומ טָעוו רֶעכלַעו

 ןעמָאנ ןיימ ןיא ןַעדַער ּוצ
 ,טרָאװ ַא

 טינ םהיא ּבָאה ְךיִא סָאװ
 ןעלהָאֿפֶעּב

 5 ,ןַערער ּוצ

 - .ןֶעלהָעֿפַעּב

 .טי ,חי ,םיטפש ,םירבד

 ןעדער טָעוו זר ןּוא רֵּבַדי רֶׁשֹאַו

 ,רָעמְעג | ערער ןופ ןֶעמָאנ םיא םירחא םיהלא םשּב
 רֶענֶעי ןַעּברַאטש לָאז :אּוהַה איבנה תמו

 .םַעֿפָארּפ יי
 ךיז סע וד ביוא ןוא אכ | רךמאת יִכְו .אכ

 - נראה יידן ףְבֶבְלִּב ןָעמכא | ש-
 ןענֶעקרַער רימ ןָענָאק יוו עדנ הכיא

 ,טרָאװ סָאד רֵבָּדַה תא

 טינ סע טָאה טָאנ סָאװ| ֹורֹּבִד אל רֶׁשֲא

 ?טרָערֲעג : הוה
 םָעֿפָארּפ רַעד סָאװ ,סָאד ,בכ בר רשא .בכ

 ןערער טעו איבה

 ,טָאג ןוֿפ ןעמָאנ םיִא הָוהי םֶשְּב

 ןייז טינ טעו סָאד ןוא . רֵבְּדַה היהְי אלו

 ,ןעמּוקנָא טינ טָעװו םָע ןּוא אבי אלו

 ,טרָאװ סָאד זיִא סָאד רֵבְּדַה אּוה

 טינ םִע טָאה טָאג סָאװ הוה ורָבְ אלא
 , טרֶערעג

 סֶע טָאה ןעליוהטּומ טימ איבה ֹורּבִד ןודזב |
 ,טעֿפָארּפ רער טדערעג

 : ונממ רוגת אל טינ םהיֵא רַאֿפ טסלָאז ּוד
 .ןעמכריפ 00 .

 . .םי

 ןָעטָארסיוא טעו
46 96 

 ,ןַענָאיצַאנ יד

36 56 

 האר דעוז ריד טיג םצרא תא הל ןתנ
 ןַעּבײרטרַעֿפ יוז טסָעוו ּוד ןוא םתשריו

 ןֶעצֶעועּב ךיז טסָעוו וד ןוא םהירעב תבשיו
 טדעמש ערֶעייז ןיא * טדבג ד גרב
 ,רָעייה ערֶעייז ןיִא ןּוא , םֶהיֵּתַבבּו

 ;ּבָא ריד ּוטסלָאז (ןַאד) .ב| ידע שולש -ב
 טדעמש יירד ןרָעדנוז ְךֶל לידבת

 ,דנַאל ןייד ןיא | ָךֶצְרַא ָךֹותַּב



 .דימלתהו הרומה תרות

 .ןֶעּברֶע ּוצ םִע ריד טיג : התשרל ָךֶל ןתנ

 ןעטכירנייַא ריד טסלָאז ּוד .ג ךרדה ָךל ןיכת ג
 געוװ םעד 0
 ןעלייהטוצ טסלָאז ּוד ןּוא תשלשו
 יירד ףיוא + נדיב

 ,דנַאל ןייד ןופ טיּבֲעַנ סָאד | ךצרא לּובְּג תא

 טעו ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ | עי ְךֶליִחְנַי רֶׁשֲא
 ,לייטּברע םּוצ ןֶעּבַעג ריד ךיהלא

 ןייז לָאז סָאד ןוא 7 7" היהו

 ןעפיולטנַא לָאז ןיהַא םּוא המש םּונֵל

 .רעדרֲעמ רֶעדֲעי : חצר לָּ

 יד זיא סָעזיד ןּוא .ד
 םעד ןַעגֶעװ ("גנּונדרָארַעֿפ

 ,רֶעדרַעמ
 ןעפיולטנא ןיהַא לָאז רֶעכלַעו

 ַחצרַה רַבְּד הֶזְ .ד
 הַּמָׁש םּונָי רשא

 :ןַעּבעל ןעביילב לָאז ןוא יח

 תעד יִלְבִּ
 ול אֵנֹׂש אל אּוהְו

 ןעגָאלשרַער טָעװ סָאװ רעד
 ןעמסכענ ןייז

 - ,ןעסיוו ןהָא

 ןייק םהיֵא זיא רֶע דנֲערהָעוו
 טינ .דנייפ ו

 ;רָאֿפ ןוא ןרָעטסָעג ןופ | :םשלש למתומ
 ; ןרֶעטסעג 2 א

 טָעװ סָאװ ,רֶעד ןּוא .ה אבי רשאו .ה
 ןעמּוקנײרַא יו

 | ןעמסכענ ןייז טימ והער תא

 רעב
 יִָע במה
 ןורפב ֹודָי הָחדנְ
 = ץֵעָה תֹרְבָל
 לְרִּבַה לַׁשָנו
 עת מ
 והעְר תֶא אָצָמּו

 דלַאװ םיִא

 ,ץלָאה ןָעקַאה ּוצ
 ךיז טַעװ דנַאה ןייז ןוא

 קָאה רֶעד םימ ןֶעגֶעווֲעּב
 ,ץלָאה סָאד ןֶעדיינשּוצּבָא םּוא

 טָעוװ ןַעזייַא סָאד ןוא
 ןעלַאֿפּבָארַא \
 ץלָאה םָעד ןופ

 ןייז ןַעֿפערמ םָעװ ןּוא
 ,ןעטסכֶענ

 ,ןעּברַאמש טָעוװ רֶע ןּוא תמו

 ןעֿפױלטנַא לָאז רעד סוני אּוה

 .גנּוגנידַעּב ,ךַאז יד (?

 :םושלש לומתמ |

 71 .םי ,םימפש ,םירבד

 עיד ןוֿפ ענייֵא ןיִא| הָרָעָה תַחַא לא
 ,טדעטש הלאה

 .ןַעּבעל ןָעביילּב לָאז רֶע ןוא 7 :יחו

 - ףֹחְי ןֵּפ ו
 םֶּדַה לא

 חצרה יִרֲחַא
 ובֵבְל םחָייִּנ

 ןֶעגָאיבָאנ טָעוװ טכײליֿפ .ו

 רעכָערטּולּב רעד

 ,רֶעדרֲעמ םָעד ךָאנ

 ךיז םָעװ ץרַאה ןייז ןַעד
 ,ןֶעציהרֶעד 2

 םהיא טָעװ רֶע ןּוא וגישהו
 ,ןֶעכיירגרֶעד |
 ןייז םָעװ גָעװ רעד בוא | ךרדה הֹּברִי יּכ

 ,םייוו ּוצ סר יי
 טיֹומ ּוצ םהיא םָעוו רֶע ןוא שפנ והכהו
 ,ןעגָאלש ₪ 4 :

 ןייק טינ טמוק םהיא ןּוא תומ טפשמ ןיא ולו
 ,ףָארמש:טיֹוט יא + |
 טינ םהיִא יא רֶע ליוו ול אּוה אנש אל יּכ

 דנייפ ןייק

 :רָאֿפ ןּוא ןרָעטסֶעג ןופ

 -- ,ןרָעטְסֶעג
 ריד ְךיִא להָעֿפֲעּב םּורַאד + ךוצמ יכנא ןּכ לע ו

 רמאל

 םיִרָע שלש

 ל ליִדְַּת

 :יוזַא

 טדעטש יירד

 .ןרעדנוזּבָא ריד ּוטסלָאז

 ,טָאג ןייד ,טָאג ּביֹוא ןּוא .ח | 1 5 ביִחי םֶאְו .ח
 ןרעטיירּברַעֿפ םָעוו ךיִהלֶא

 ,ץינערג ןייד ָךְלְב תא

 ַּבׁשִנ רֶׁשֲַּ
 ךיֶתֹבֲאַל
 ל ו
 רָאָה לָּכ תֶא
 רִֶּּד רֶׁשֲא

 ןערָאװשַעג טָאה רֶע יוו יֹוזַא

 ,ןרָעמלָע ענייר ּוצ

 ןעְבָעְגְּבַא ריד םָעװ רֶע ןוא

 ,דנַאל עצנַאג סָאד

 ןעכָארּפשרַעֿפ טָאה רֶע סָאװ

 ַעּבֲענּוצּבָא תֶתָל
 ,ןרֶעמלֶע ענייר ּוצ : ָךיִתֹבאַל

 רמְׁשִת יִּכ
 ָוְְּמַה לָּכ תֶא

 תאזה

 ןֶעטכַאּבָאַעּב טסֶעו ּוד ןֶעוו .ט

 ,טָאּבַעג ץצנַאג םָעזיד



 .דימלתהו הרומה תרות 9

 ,ןָאהט ּוצ סֶע ּהתשעל

 ריד להָעַפָעַב ךיִא סָאוו = ךוצמ יִכנא רֶשֲא

 ,טנייה םויה

 ןֶעּבעיל ּוצ הָבֲתַאְל

 ,טָאג ןייד ,טָאג ךיהלא הָוהְי תא

 כב תבל
 יה ב
 ףֶל ָּתִפַמָיְו
 םיִרְע שלש דֹוע
 :הָלֶאְה שלשה לע

 שי אלו =

 ןענַעװ ענייז ןיִא ןהעג ּוצ ןוא

 ,ןעטייצ לא
 ןעגעלוצ ריד וטסלָאז (ןַאד)

 טרעמש יירד ךָאנ

 .יירד יד ּוצ

 ןעסָאגרָעֿפ טינ לָאז סע ןוא -י
 רָע

 קי וסב סעגידלּושנּוא יקנ םּד

 ,דנַאל ןייד ןָעשיווצ ָךַצְרַא בְרקִּב

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ

 חוש ל
 לח
 מ לע היו
 טי שיא הָיְְ יִכְו .אי

 .לייטּברָע םלַא

 ןייז .לָאז ריד ףיוא ןּוא
 .רלושטולב א

 םָעוו רָעְנייִא ביוא רֶעֹּבָא .אי
 דנייפ א ןייז

 ,ןעטסכֶענ ןייז ןופ והערל

 ול ברא

 ילָע
 ,ןרֶעיֹולכָאנ םהיֵא טָעוו רֶע ןּוא

 ('ןהעמשפיוא טָעוו רֶע ןּוא
 םהיֵא ףיוא

 טיֹומ םהיִא טָעוװ רֶע ןּוא שפנ והּכהְו
 ןעגָאלש יש ןע יי:

 ןָעְּבְרַאטש טָעוו רֶע ןּוא תמו

 ןיא ןַעֿפױלטנַא טָעוו רֶע ןּוא תחא לא סנו
 :טרעטש עיד ןופ עייא = | לאה םירעה

 ריִעיִנְקִּוחְלָׁשְו בי
 לָאז ייז ןּוא םֶשָמ ותא ּוחְקִלְ
 ותא ּונְתַנ

 עטסֶעטלָע יד ןעקיש ןֶעלָאז בי
 טדָאטש ןייז ןופ
 ןעמהָענ םהיא ן

 ןעמרָאד ןוֿפ
 ?רָעּביִא םהיֵא ןעלָאז יז ןּוא

 ןֶעּבעג |
 .ןַעלַאֿפנָא (!

 םיִנֹׁשאֶרּולְבַּנרׂשֲא

 .מי ,םיטפש ,םירבד

 :טולב םָעד ןופ דנַאה ןיא םֶּדַה לאג דיּב
 ,רֲעכֲער |

 '.ןַעּברַאמש לָאז רֶע ןּוא : תַמו

 םהיא לָאז גיֹוא ןייד .גיָךֵניֵע םֹוחָת אל .גי
 ,ןָעניֹוש טינ וילע

 ןעמַארסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא יקנה םד תרעבו
 טולב עגידלּושנּוא ןופרנזיר) "דד 7 דג!

 לָארשי ןוֿפ ֵאָרׂשִימ

 ? בוטו .ןייז טוג םָעוו ריד ןּוא :ךל בומו

 .ישש |

 (+ןַעְקּורּבַא טינ טסלָאז ּוד .רי
 ,ןעטסכענ ןייד ןופ ץינערג יד

 ןַעּבָאה (?ןרָעטלָע יד סָאװ
 טצינערגענּבָא

 גיפת אל .די

 ער לּובְג

 ,לייטּברֶע . ןייד ןיִא | ךתלַחְנּב

 ,דנַאל םַעד לזצ  -בו ל ןיִא ,ןעּברֶע טסָעװ וד סָאװ ץֶראַּב לחנת רשא
 ,טָאג ןייד ,םָאג סָאװ ךיהלֶא הָוְי רשא

 ריר שיג הל ןתנ
 .ןַעּברֶע ּוצ םָע !ּהָּתְׁשִרְל

 עגייצ יי א דא םוקא  ןעמערטֿפױֹוא טינלָאז םַע יט .דָחֶאדָע םּוקָי אל.וט
 | ןעשנעמ א ןֶעגֶעג ׁשיִאַּב
 רלּוש ַא סָאװטַע ןֶעגעוו ןוע לכל

 תאַּמַח לֵכְל

 אָמָח לֵכְּב
 אמי רֶׁשֲא
 םיִדָע יֵנְׁש יִּפ לַע
 יפ לע וא
 םיִדָע השלש

 רָב םקָ
 םּוקי יִּכ .וט

 סמח דע

 ה שֶצ

 ,דניז ַא םָאווטָע ןָעְגָעוו ןּוא

 ,דניז ַא סָאװמֶע רּונ ייב

 ,ןעגידניז טָעוװ רֶע סָאװ

 ןוֿפ ןַעגָאזסיֹוא סָאד ףיוא
 ענייצ ייווצ

 ןעגָאזסיֹוא סָאד ףיֹוא רֶעדֶא

 ענייצ יירד ןופ
 טגיטעמשעב ךאז א לָאז

 .ןֶערֶעו
 ןעטַערטֿפיוא טָעוו סֶע ּביֹוא .וט

 טַאהט:טלַאוָעג ןוֿפ ענייצ א

 ןַאמ א ןֶעגעג

 .ןהעמשפיוא (* .עטשרַע (5 .ןעהיצבָא (}



 .דימלתהו הרומה תרות

 םהיִא ןֶענַעג ןעגייצ ּוצ םוא וב תֹונֲעַל
 ;((ןעגיל א ; הרס

 ןעלעמש ךיז ןעלָאז .וי ודְמַעְו .זי

 םישנאה ינש

 בירה םֶחָל רשא

 ,רָעגְעמ .ייווצ יד

 ,טיירטש םָעד ןָעְּבָאה עְכלָעוו

 ,טָאג רָאֿפ הוה ינפל |

 רעטסעירּפ יד רָאֿפ יִנֲהֹּבַה נפל
 ,רעטכיר יד ןּוא םיטפשהו

 ןייז ןָעְלָעוו עכלֶעוו ויהי רֶׁשֲא

 : !םֶהָה םיִמּיַּב

 ןעלָאז רעמכיר יד ןּוא .חי םימפשהושרדו. חו
 ןעשרָאֿפכױא טוג בטיה

 זיא עגייצ רֶעד ּביֹוא ןוא דער
 ,עגייצ רַעשלַאֿפ א

 ןָעְגְעְג טגײצעגשלַאֿפ טָאהרע ויחאב הנע רקש
 --- ,רָעדּורּב ןייז

 ןָאהמ םהיא רהיֵא טלָאז .ש יל םתישעו .מי

 םַמְז רֶׁשֲאַּכ
 ויִחָאְל תושעל

 .םייצ רֶענֶעי ןיִא

 טכַארטעג טָאה רֶע יװ יֹוזַא

 ,רעדּורּב ןייז ּוצ ןָאהט:ּוצ |

 ןעמַארמיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא ערה תרעבו
 | .ריד ןעשיווצ ןוֿפ : ךבְרְקמ סַעזְעּב סָאד \ דס +

 עגירּביִא יד ןוא .כ םיראש נה .ב

 ןֶערֶעה סע ןֶעלָעו ועמשי
 ןעמכריֿפ ןָעלָעוו יז ןוא ואי

 רהֲעמ ןייש ןַעלַעוו יז ןּוא תושעל ופסי .אלו
 ןָאהט טינ דוע ּי \

 ךאז עמכעלש ַאזַא הזה ערה רָבדּכ

 .ריד ןעשיווצ : ךּבְרקְּב

 טינ לָאז גיֹוא ןייד ןּוא .אכ
 ןעניוש

 ,עלָעְעז א ראפ עלֶעװ 8

 ןניִע סוחת אלו .אכ

 ׁשֵפְנְב ׁשֶפָנ
 ,(?גיוא'נַא רַאֿפ גיֹוא'נַא ןיִעּב ןַ

 דלֲעג טימ (? .גָעוו ןִעטּוג ןופ גנּוטָערטּבָא ₪0
 .ןַעלהָאצּבָא

 18 .כ ,טי ,םיטפש ,םירבד

 ,ןהָאצ ַא רַאֿפ ןהָאצ ַא ןשב ןש
 ,דנַאה ַא רַאֿפ דנַאה ַא דיב די

 :לָגָרְּב ל % שת 8, תו % ַ % וי 0

 ןהָענסיֹורַא טסָעוו ּוד ןָעוו .א המחלמלאצתיּב.א
 געירק םּוצ = צי ו

 ,רנייפ ןיוד ןֶעגֶעג ףביא לע

 ררעפ ןהָעורָעִד טסָעוו וד ןוא בכרו םוס תיארו
 , ןענָאװמיײר ןּוא ₪ ןועד + ןי דג
 רערהעמ (זיִא סָאװ) קלָאֿפ א ממ בר ש
 ,ּוד יוו רוה אל

 ,ןעטכריֿפ טינייז רַאֿפ ּוטסלָא  םִהָמ אָריִת א

 ןיִא ,טָאג ןייד ,טָאג ןעד | ךיהלא הוהי יִּכ
 ,ריד טימ והֹּמִע

 ,ֿפיֹורַא ךיד טָאה רֶעכלֲעװ = | ךלעמה
 טכָארבֶעג \ |

  .םירצמ רנַאל ןופ  !םִיַרְצִמ ץֶראָמ

 :ןייז יֹוזַא טָעוװו .ב היהו .ב

 ןעמערט ּוצ טָעוו רהיא ןֶעוו םכברקכ

 ,געירק םּוצ הָמָחְלַּמַ לא

 ןהכה שנו
 ;םָעָה לא רֵּבְדִו

 םֶהָלֲא רַמָאְו

 רעטסעירפ רעד ןהָענלּוצ לָאז

 ,קלָאֿפ םּוצ ןֶעדַער לָאז רֶע ןוא

 :ייז ּוצ ןַעגָאז לָאז רֶע ןוא -ג

 !לַארשי רעה לֵאְרְׂשִי עמש

 וצ םנייה טָערט רהיא םויח םיִבָרְק םֶּתא

 געירק םּצ הָמחַלַמל

 ,הניפ עי = = םביביא לַע
 ןערֶעװ (+ךייוו טינ לָאז םכבבל רי לא

 ,ץרַאה רעיא ווק
 ,ןעטכריפ טינ טלָאז רהיִא וארית לא

 מלייִאְעְגרעְביִא םינ םייז ןּוא וזפחת לֵאְו
 טינ ךייַא טקערש ןּוא וצרעת לֵאְו

 .יז רָאֿפ !םֶהיֵנְּפִמ
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןַעד .ד םֶכיֵהְלֶאְו הֹוהְי יִּכ .ד

 ל ןע2 6 ךייַא טימ טהָעג םכמע הלחה

 .ךיז ןַעקערש ('
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 םכל םחלהל

 יבוא סע
 :םֶבְתֶא עישוחל
 םיִרְטשה ּורְִּדְו .ה

 םָעַה לא

 רמאל

 שיאה ימ

 הֵנַּב רֶׁשֲא
 ׁשֶדח תי
 וכנח אלו

 ותיִבְל בו ל
 ָמְִַָּב תמי

 :ּונכנחי רחא שיאו

 שיאה יִמּו .ו

 כ עַָנרֶׁשֲא
 ולְּלֶח אלו

 ותיִבְל בֹׂשָּיְ לי
 הָמָחְלִּמַּב תּומי ןפ

 ּללַחרחַאׁשיִאְו
 שיאה יִמּו

 הֵׁשֲא שרא רֶׁשֲא

 ּהָחְקִל אלו

 !תיבל בשיו לי

 מל תי
 !הָּנְחַּקִי רֶחַא ׁשיִאְו

 םירטשה ופסיו .ח

 רֵבַדְל

 / שח א
 .טהייווָעגנייא (5

 .דימלתהו הרומה תרות

 ךייַא רַאֿפ ןעטיירטש ּוצ

 ,רנייפ ערֶעייֵא טימ

 .ךייַא ןַעֿפלַעה ּוצ

 ןעלָאז רַעהעוֿפיֹוא יד ןּוא .ה
 קלָאֿפ םּוצ ןֶעדַער \

 :יֹוזַא

 ,ןאמ רעד
 טיֹוּבֲעג טָאה רֶעכלֶעו

 ,זיוה סָעיינ א

 טינ םִע טָאה רֶע ןּוא
 ,(!טיינַעּב

 ;קירוצ ךיז לָאז ןּוא ןהָעג לָאז
 ,זיוה ןייז ּוצ ןערהֶעק

 ןעּברַאטש טינ לָאז רע םּוא
 געירק םיִא

 סֶע טעוו רֶערעדנַאנַא ןּוא
 .ןֶעייֵנֲעּב

 ,ןַאמ רֶעד ןּוא ו

 טצנַאלֿפָעג טָאה רֶעכלֶעוו
 ןָעטרָאגנייוו ַא |

 טינ םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 ַעטשרֶע יד) ןֶעּבילקעגּבָא

 .כ ,םיטפש ,םירבד

 ּרְמְֶו
 שיאה ימ

 ארי
 בֵבְּלַה ְךֵרָו

 ותיִבְל בֹׂשָיְו לי
 מִי אלו

 יָא בל
 ֹובֵבְלִּ

 היהו רט

 םירמשה תל
 עה לֶא רב
 ודקפו
 תואבצ ירש
 :םָעָה ׁשאֹרְּ

 ברקת יִּכ -י
 : ,(ןעביורט ריִע לא |

 היִלָע םֶחָּלִהְ - :קירוצ ךיז לָאז ןוא ןהָעג לָאז
 +י: | ,זיוה ןייז ּוצ ןַערהֲעק

 ָהיְלא תארקו | ןעּברַאטש טינ לָאז רֶע םּוא
 ו: | געירק םיא

 םהיֵא םִעוו רערָעדנַא'נַא ןוא
 .ןֶעּביילקּבָא

 ,ןַאמ רֶעד ןּוא 3

 טּבָאלרֲעֿפ ךיז טָאה רֶעכלָעוו
 .יֹורֿפ ַא

 | ,ןעמּונעג טינ יז טָאה רֶע ןּוא

 . קירוצ ךיז לָאז ןוא ןהָעג לָאז

 ;םולשל |

 היהו .אי

 נח םֹולָׁש םִא
 . ףַלהִחתִ
 היהו

 יד: = ,זיוה ןייז ּוצ ןערהעק

 . ןעּברַאמש טינ לָאז רֶע םוא
 הב אָצְמּנַה | |: געירק םיִא

 יז טָעװ רֶערֲעדנַא'נַא ןּוא
 \ .ןַעמהָענ

 ןעלָאז רהָעופיוא יד ןּוא .ח

 קלָאֿפ םּוצ
 | ןָערָעְר ךָאנ

 םעַה לָּ

 םמָל ךֶ ּויחִי |
 ךּורְבֲעַו

 : ןעגָאז ןעלָאז ייז ןּוא

 ,ןאמ רעד

 טעטכריֿפ רֶעכלַעו

 ,(:רֶעגיצרַאה:ךייוו ַא זיא ןּוא

 :קירוצ ךיז לָאז ןוא ןהָעֹג לָאז
 ,זיוה ןייז ּוצ ןערהעק

 (? ןהָעגּוצ טינ לָאז סֶע םּוא

 ,רעדירב ענייז ןּוֿפ ץרַאה סָאד

 .ץרַאה ןייז יוו

 ,ןייז טָעוו .ט

 ןעלֶעוװ רַעהָעוֿפיֹוא יד יוו
 ןעגידנע

 * ,קלָאֿפ םּוצ ןעדְער

 ןעמהענֿפיֹוא יז ןעלָאז

 רָערהיֿפ:רֶעַעה

 .קלָאֿפ ןוֿפ ץיפש רער ןָא יד

 .יעיבש

 ןָעמְעְרמּוצ טסַעוו ּוד ןָעוו .י

 טדאטש ַא ּוצ

 יז ןַעגַעג ןעטיירטש וצ םּוא

 ןעֿפורֿפיוא יז ּוטסלָאז

 .ןערעירפ םּוצ

 :ןייז יֹוזַא םָעוו .אי

 ןרָעֿפטנֶעּבָא ריד םָעוו יז ּביֹוא
 ןֶעדעירֿפ טימ

 ןענַעֿפַעֿפױא ריד טָעװ יז ןּוא
 ,(ןרֶעיֹוט יד)

 :ןייז יֹוזַא (ןאד) לָאז

 ,קלָאֿפ סָאר רָאג
 ,רחיא ןיא ךיז טניפָעג סָאװ

 ,(?רַאּבזניצ ריד ןייז לָאז

 .ןענעיד ריד ןעלָאז יז ןּוא

 .ןייז ןעקָארשּוצ ,ןֶערָעוװו טגַאצרַעֿפ (* .ןדחפ ַא (}

 .ןעניצ ןֶעלהָאצ ריד ןַעלָאז ייז (=



 .דימלתהו הרומה תרות

 טינ טעו יז ּביֹוא ןּוא בי םיִלָׁשַת אל םֶאְו .בי
 ןערעירפ ןעכַאמ

 ,ריד טימ מע

 ריד טימ (!ןערהיפ טָעו יז רונ ךמע התשְעו

 ,געירק ַא הָמָחְלִמ

 :ָהיֶלָע תרצו
 הָוהי ּהנְתנּו .גי

 ,ןרֶענַאלֶעּב יז ּוטסלָאז (ןאד)

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןּוא .גי
 ו , ןֶעּבַעגּבָא יז טָעוו ךיהלא

 ,דנַאה ןייד ןיִא ְךְדיּב

 ןעגָאלשרעד טסלָאז ּוד ןּוא תיִּכִהְ

 ענעטּכַאװרָעד ערהיא עלא |  הרוכז לכ תא
 רֶענעמ 1 1 צ

 ו .דרֲעװש ןַעֿפרַאש ן'טימ ; ברח יפל

 יד א ֶעיֹורֿפ יד רונ .די ףטהוםישנהקר די
 רעדניק 7-7 -
 היפ סָאד ןּוא המהבהו

 ,סָעַלַא ןּוא לכו
 .ןייז טעו סָאװ היהי רשא

 ,טרָאטש ןיִא ריעב
 ביור רהיִא רָאנ ּהָלְלַש לב

 ,ריד רַאֿפ ןעּביורוצ ּוטסלָאז ףל זבת

 (?ןָעְרהְעצְרְעּפ טסעװ ּוד ןּוא תְלַכַאְ

 ,דניֿפ ענייד ןופ ּביֹור םָעד = יביא ללש תֶא

 טעו ,טָאג ןייד ,טָאנ ָאװ| הוהְי ןֵתָנ רֶׁשֲא
 .ןֶעּבענ ריד :ךל ללא

 ןָאהמ ּוטסלָאז יֹזַא ומ הֶׂשֲעַת ןּכ

 ,טרָעמש עלא טימ םיִרְעַה לכל

 טייוו רה עז עכלָעוו דאמ ְךּכִמ תקחרַה

 יד ןוֿפ טינ ןֶענַעז עבלַעוו וע -- ירעמ אל רֶׁשֲא
 .ןַענָאיצַאנ עזיד ןוֿפ טדעטש |;ה נה .הָלֶאַה םיו וה

 רּונ .וט קר זז

 עזיד ןּופ טרעמש יד ןופ הֶּלֲאַה םיִּמַעְהיִרֲעמ
 ,רַעקלַעֿפ

 .ןעסֶע (= .ןעכַאמ (

 5 .ב ,םיטפש ,םירבד
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 ריד טיג ל ןתנ

 ,לייטברָע סלַא הלחנ

 ןעבעל ןעאל טינ ּוטסלָאז היחת אל

 :הָמָשְנ לָכ
 יז טסלָאז ּוד ןרעדנז "| = הרסה 'ֵכ יז

 ,ןעטכינרעֿפ ןעצנאגניא .!םמירחת

 יִרמָאָהְו יִּתִחַה
 ִנרְּפַהְו יִנֵענְּכה
 יסּוביחו יוחה

 | הוהי רצ רֶׁשאַּכ

 :ָךיחלא

 אל רֶׁשֲא ןעַמְל .חי

 .עלעֶעז ןייק

 ,ירמא םָעד ןּוא יתח םָעֹד

 ,יזרפ םָעד ןּוא ינענּכ םעד

 ,יסּובי םָעד ןּוא יוח םָעד

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג יװ
 .ןעלהָאֿפַעּב ריד

 טינ ךויא ןֶעלָאז ייז םּוא .חי
 ןֶענרהֲעל 'םֶכְתֶא ּוּמַלי

 ןָאהמ ּוצ .תֹוׂשֲעַל

 ערֶעייז עלא וצ ךילהע םֶתֹבֲעֹוּת ל
 ,('ןעליירג

 ןאהטע ןֶעּבָאה ייז עכלֶעוו וׂשֲע רֶשֲא

 ,רַעמעג ערֶעייז ּוצ םהיַהלאל

 ןעגירניז םָעוו רהיֵא ןוא םתאמהו

 : םֶכיֵהֹלֶא הוה

 ריע לא רוצְיִּכ .טי

 .טָאג רֶעייֵא ,טָאג ןעגעג

 ןרֶעגַאלעּב טסעװ ּוד ןָעוו .טי
 טדָאטש א ,טייצ עגנַאל ַא א םיּבַר םימי

 ,רהיִא ןַעְגעג ןעמיירטש ּוצ היל םֶחָּלִהְל

 ,ןעמהָענּוצנייַא יז ּהָׂשִפְתִל

 ןֶעּברַאררעֿפ טינ ּוטסלָאז תֶא תיִחְׁשַה אל
 ,רהיא ןיִא םיֹוּב ןייק הצע

 ןזרג ויָלָע חנְל
 לכאת ּונמִמ יִּכ

 תֹרְכִת אל ֹותֹאְ

 םהיֵא ףיוא (* ןֶעּביֹוהּוצֿפיֹוא
 ,קַאה ַא

 ,ןעסע ּוטסעוו םהיא ןוֿפ ןֶעד

 טינ םהיִא טסלָאז ּוד ןוא
 ; ןעדיינשּבָא

 .ןעסיֹוטשּוצנָא (? .ןעטייקנידריוװנּוא (!



 .דימלתהו הרומה תרות | 6

 ץִע םֶדָאָה יִּכ
 תָדָשַ

 = פא
 ;רֹוצַמַּב

 ןוֿפ םיֹוּב רעד זיא ןעד יצ
 ,שנָעמ ַא רלעפ

 ןעמּוק ריד רָאֿפ לָאז רֶע סָאד

 ? (:גנּוטסָעֿפ ןיא

 רונ כ קר .ב

 ,םיֹוּב ַא ץע

 ,טסייוו ּוד ןעכלֶעװ ןְענֶעוו עדת רשא

 ןייק טינ זיא רֶע א לָכאמ ץע אל :
 ,(םיֹוּבמכּורֿפ אוה

 ןעּברַאדרעֿפ ּוטסנָאק םהיא תרכו תיִחְׁשַת ןתא

 ןעריינשבָא וא דל :
 ַא ןֶעיֹוּב טסלָאז ּוד ןּוא רוצמ תיִנבו

 גנּוטסעֿפ % ד יד
 ריִעַה לַע
 השע אוה רֶׁשֲא

 ,טרָאמש יד ןֶענַעג

 ףֶכִע
 ריד טימ טרהיֿפ -

 הָמָחְלִמ
 הָתְדִר דע

 ,געירק ַא

 5 םטָעוו יז זיב .(?ןעלַאֿפ

 .אכ

 ןענופֲעג טעװ סֶע ןָעו .א

 רענעגָאלשרעד א ןִערֶעו
 ,דרֶע רעד ףיֹוא

 לָלָח אָצּמִי יִּכ א
 הָמָדאַּב

 ,טָאנ ןייד ,,טָאג עכלעװ ךיהלא
 ְֶָּׁרָ הל ןה

 הָרָשַּב לפנ

 עדונ אל

 והַּכִד ימ

 ,ןָעְּברָע ּוצ יז ריד םיג

 ,דלָעֿפ םער ףיֹוא (+ גידנעגעיל

 - ,טסואוועבנוא זיא סֶע

 םהיִא טָאה סֶע רָע
 ,ןעגָאלשרער

 ענייד ןהָענסיֹורַא ןֶעלָאז .ב = ְךיִנְקִז ּואציו .ב
 עטסטלע כי
 < רעטכיר ענייד ןּוא ףיטפשו

 ןעטסעמסיוא ןעלָאז יז ןוא םיִרָעָה לֶא ּודְדַמּו
 ,טדעטש יד זי

 םעד םּורַא ןֶענַעז עכלעוו תביִבס רֶׁשֲא
 .םַענעגָאלשרַעד ;לֶלְחֲה | |

 ;בָאְרַא (5 .םיובזייפש א (? .גנּורעגַאלעּב ןיא (
 .ןָעלַאּפְעג + .ןַעלַאֿפנייַא ,ןרערעינ

 .אכ ,כ ,םיטפש ,םירבד

 :ןייז יֹוזַא לָאז סֶע ןּוא .ג היהו ג

 ,טדָאטש יד ריעה

 םָעד ּוצ רעטנהֶענ זיא עכלַעוו לֶלָחַה לא הֵבֹרּקַה
 ,םִענַענָאלשרָעד

 ןעמהענ ןַעלָאז וחקלו

 רענֶעי ןופ עטסָעטלָע יד  אוהה ריעה ינקז
 טרָאמש יצ תני
 ,ּבלַאקדניר א רקב תֶלִנְע

 טינ זיִא סע ןֶעכלֲעװ טימ
 ,ןֶערָאװֶעג טייּברַאַעג

 ןעגיוצעג טינ טָאה סָאװ

 ּהַּב דַּבע אל רֶׁשֲא

 הְֵׁשַמ אל רֶׁשֲא

 | לעב

 ינקז ּודְרֹוהְו .ד
 אוהה ריִעָה

 .ךָאי םיִא

 רענעי ןוֿפ עמסֶעטלִע יד ןוא .ד
 ןערהיֿפּבָארַא ןֶעלָאז טדָאמש

 ּבלַאק סָאד הָלְנֲעַה תא
 ןעמרַאה א טימ לָאהמ א ןיִא ןְתיִא לחנ לא

 ,דנּורג
 טינ טרָעװ רֶעכלַעװ ֹוּב דבי אל רֶׁשֲא

 טייּברַאֲעּב
 ,טהייזָעּב טינ טרָעװ ןּוא ערזי אלו

 בלַאק םָעדטרָאד ןַעלָאזײזּוא| תא םש ּופרעו
 קינָעג סָאד ןָעבְערְבּבִא הָלנעַ

 .לָאהט םיִא ;לַחַּנַּב

 ןעטערמוצ ןָעלָאז סֶע ןוא .ח םינהכה ּושגְנְו .ה
 ,רעטסעירפ יד

 ,יול ןּוֿפ ןהיז יד יול ינּב

 ַּב ָ יִּ
 ךיהלא הוהי
 ןע שת < }

 ותרָשל
 הוה םֵׁשַּב ָךֶרֵבְלּ
 ןוא = הֶיְִי םֶהיִּפ לע
 : עננ לַכְו ביִר לֵּכ

 טלהעוורעסיוא טָאה ייז ןָעַד

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 ןֶענעירֶעּב וצ םהיֵא

 םָעד טימ ןַעשנֲעּב ּוצ ןּוא
 ,טָאג ןוֿפ ןַעמָאנ

 ךורפשסיוא רָעייז ףיוא
 ןערעװ טמיטשעב טעו

 רֶערֶעי ןּוא םיירמש רֶעדֶעי
 --;('} ערָאש .

 עטסעמלע עלא ןוא ו ינקז לכו .ו
 ,טרָאמש רֶענָעי ןוֿפ אוהה ריעה

 וצ רֶעטנהַענ ןָעְנָעז עכלָעוו ללחה לא םיברקה
 ,םָענֶעגָאלשרעד םעד ד

 .ענאלפ ;רֶעדַא (}



 .דימלתהו הרומה תרות

 רנעה ערָעיז ןעשאוו ןעלָאז םֶהיֵדְי תֶא ּוצֲחרִי

 ,ּבלַאק םָעד רֶעּביִא הָלְֲעָה לע
 זיא קינֲעג סָאד ןעכלעו | , 

 ןַערָאװעג ןעבָארבעגּבָא : לחנב הפּורעה
 ,לָאהט םיִא

 .ריטפמ

 ןעיירשסיֹוא ןעלָאז יז ןוא -ו ונעו -ז

 :ןַעגָאז ןעלָאז ייז ןוא ורמאו
 א: צב

 הכפש אל ּונידי טינ ןֶעּבָאה דנָעה ַערֶעזנּוא
 ןֶעסָאגרַעֿפ ןד ןיפ
 הָוה םֶּדַה תֶא
 :ואָר אל וניניעו

 ,טּולּב םָעזיד

 ןעֿבָאה ןַעגיוא ערעזנוא ןוא

 .ןהָעזֲעג טינ : .
 קלָאֿפ ןייד .(1ביגרָעַּפ .ח ָךֵּכַעְל רֶּפַּכ .ח

 ,לארשי לארשי

 ,טזעלָעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ הוה תידפ רֶׁשֲא
 ,טָאג

 ?ןעזָאל-וצ טיִנ טסלָאז וד ןוא 4 םּד קת לֵאו
 טּולּב רי

 .ןֶערֶעװ ןעּבעגרַעֿפ ב על סָאד ייז םָעו א : ןוא ;םדה \ מכל פו
 ןעמַארסיֹוא טסלָאז וד ןוא ₪  רעבת התאו .ט

 ו שרי טּולֹּב סעגידלושנּוא סָאד יקנה םּדה

 ,ריד ןעשיווצ ןוֿפ ףברקמ

 סָאװ ןאהט טסָעװ ּוד ןֶעוו רשיח השעת יכ
 טלעֿפעג םִע

 ,טָאג ןוֿפ ןעגיֹוא יד ןיא י הוהי יִניָעְּב

 .בי ,בנ -- בי ,אנ והיעשי :הרטפה

 .אצַת 'ִּכ

 ןהָעגסיֹורַא טסֶעװ ּוד ןֶעו -י מל אצתיכ .י
 געירק םּוצ

 ,רניופ נייד / יבא לַע
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 ה די
 ,ענעגנַאֿפעג ןַעמהָענ 0 םהיא ןוֿפ טסָעװ ּוד ןּוא : ויבש תיבשו

 .דניז ַא רַאֿפ ןֶענֶעכָערגייַא ,ןֶעּבֲעג = .הייצרעֿפ ('

 ₪ .אכ ,אצת ,םיטפש ,םירבד

 היבשב תיִאְרְו .אי

 רַאּת תַפי תשא

 הב ָּתְקׁשְָ
 :הָׁשֲאְל ל תחל
 ּהָתאֵבֲהְו -בי

 היֵב ףוח לֶא
 השאר תֶא הָחְלִנו
 הָתְׂשָעְ
 :ָהינְרפצ תֶא
 הָריִַהְ .

 היבש תמש תֶא

 ןעשיווצ ןהָעז טסעוו וד ןּוא .אי
 ענעגנַאֿפעג יד

 םַענְעש א טימ יורפ ַא
 ,טלַאטשעג

 ,('ןעבעיל יז טסעװ ּוד ןּוא

 ןעמהָענ (יז) טסָעװ ּוד ןוא
 ,בייוו א רַאֿפ ריד

 ןעגניײרּבנײרַא יז ּומסלָאז .בי

 ,זיוה ןייד ןיִא

 רהיא ןֶערֶעשּבָא לָאז יז ןּוא
 רָאה;ּפָאק

 (? ןעדיינשּבָא לָאז יז ןוא

 .לַעגֲענ ערהיא

 (?ןָאהטסיוא לָאז יז ןּוא .גי

 רהיֵא ןוֿפ דיילק סָאד
 טֿפַאשנעגנַאֿפעג

 ,רהיִא ףיוא זיִא סָאװ הילעמ

 זיוה ןייד ןיא ןֶעציז לָאז יז ןּוא ְךְתיִבְּב הָבשיו

 ןענייוועּב לָאז יז ןוא 0 הָתְְבּו |

 רהיִא ןּוא רָעַטֶאּפ רהיא | = 381 ָהיִבָא תא
 רעטּומ | כא

 ,םייצ טַאנָאמ א םיִמִי חַרָי

 םָערכָאנ ןּוא ןֵּכ רַחַאְ

 רהיִא ּוצ ןעמוק ּוטסֶעוו היִלֲא אֹובָת

 ןעהטַארייה יז טסָעוו ּוד ןּוא .התלעבו

 :הָׁשֶאָל ְךֶל הָתְיָהְ
 = ָיתְו הי
 הב ָּתְצִפָח אל םֶא

 הש תחל

 .בייוו ןייד ןֶערַעו טָעו יז ןּוא

 ,ןייז טָעוו .די

 (!טינ יז טסליוו ּוד ביוא

 ךָאנ (*ןַעאְלּבֶא יז וטסלָאז
 ,ךָאנ ןעליוו רהיֵא

 ןַעֿפיוקרַעֿפ רֶעּבָא רכמו

 ןעפיוקרעפ טינ יז ּוטסלָאז הֵּנרַּכְמִת אל
 ;רלֲענ ראפ ב

 ןעזָאל :רֶעדָא ,ןעכַאמטכערּוצ (* .ןעטסּולֲעג (+
 .ןעמהָענּבָארַא (* .ל"ור תשרד י'פע .ןַעסּכַאװ
 .ןעקישסיֹורַא (5 .רהֲעמ טינ ריד טלָעֿפַעג יז ּביֹוא (+
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 ּהָּב רֵּמִעְתִת אל

 ;ּהָתיַנֲע רֶׁשֲא תַחַּת

 ןעלרנַאהֲעּב טינ יז טסלָאז ּוד
 ,('ןיפאלקש סלַא

 .(?םגינייפעג יז טסָאה ּודלייוו

 ןייז ןֶעלֶעוו ןאמ א ייּב ןעוו .וט שאל יה יִּב .וט

 .םֶׁשָניתְׁש
 בוא תַחַָה
 הֵאּונׂש תַחַאָהְ

 םיִנב ןל ודל

 הֶאּונשהו הָּוהֲאָ

 ,רָעּביײװ ייווצ

 עטּבעילעג א ענייֵא

 ,עטסַאהָעג א ָערֶעדנַא יד ןוא

 ןֶערָאּבַעג םהיא ןְעלָעו ייז ןוא
 ,ןהיז

 יד ןּוא עטּבעילעג יד
 ,עטסַאהֲעג

 רֶענֶערָאּבֶעגטשרֶע רעד ןּוא רכבה ןבה היהו
 ןייז טָעוו ןהוז :רר חדה דדג
 ,עטסַאהָעג רעד ייב : האינשל

 ,ןייז טָעוו .זט היה .וט

 ןַעּברַע ןַעכַאמ טָעוו רֶע ןעוו לְִנַה ֹוּיִּ

 ןהיז ַענייז יב תא

 שפה ,ןַעּבָאה טָעוװ רֶע סָאװ ,סָאד ןל היהי רשא תא

 .רֵּכבִל לַכּוי אל
 הֵבּוהֲאָה ןֶּב תֶא

 םּוצ ןֶעכַאמ טינ רֶע ןָאק
 םעֹנרָאּבֲעגטשרֶע

 עטּבעילַעג רער ןוֿפ ןהוז םָעד

 נָא גמשרע עד רָאֿ הָאֹנְׁשַ ןב ינפ לע

 םִנָערָאּבְעגמשרָע םַעד רונ .זי רֹכַּבַה תא יִּכ .וי
 עטסַאהַעג רעד ןּוֿפ ןהוז הָאונְׁשַ ןב

 ,ןֶענעקרֶענַא רֶע זּומ / ריִּבי

 ;ןעכַאֿפײװצַא ןֶעּבעגּוצ םהיא םינש יפ ול תתל
 יימ .-: . '*

 םהיֵא ייּב סָאװ ,םָעלַא ןופ ול אֵצֵּמירֶׁשֲא לב
 ,ןעניֿפעגנייַא ךיז טָעוו

 " גנילטשרַע רַעד זיִא רֶע ןעד ןנא תישאר אּוהיִּכ
 ,טֿפַארק ןייז ןוֿפ

 טכַער סָאד טרָעהֲעג םהיא
 .טרּוּבֲעגטשרַע רעד ןוֿפ

 ןַעּבָאה טָעוו רֶענייֵא ןֶעוו .חי

 ;הֵרֹכִּבַהּטַּפְׁשִמ ול

 ׁשיִאְל הֶיְהִי יִּכ .חי
 ןוא רֶענעּברָאדרַעֿפ א ןהז א | הרומו ררוס ןֵּב

 ,רַעגיטסנַעּפשרַעריװ ַא

 טסָאה ּוד (5 .ןעטכענק ,ןֶעדניּב -- רמע ןּוֿפ (1

 .ןֶעמּונֲעג ןעליװ רהיא ןֶענֶעג יז

 ורמא] .כי

 ּונְלְקְּב עמש ּונניֵא

 .אכ ,אצת ,םירֿבד

 עמש ּונְניֵא
 יִבָא לֹוקְּ
 ומא לוקבו

 טינ טרָעה רֶע

 רַעמָאֿפ ןייז ןופ םימש יד

 ,רָעטּומ ןייז ןופ םימש יד ןּוא

 םהיא ןַעלַעװ ייז ןוא ותֹא ורסיו
 ,ןעֿפָארמש | ו
 ,ןַערָעה טינ יז טעו רֶע ןּוא :םהילא עמשי אלו

 ןָעמהַעננָא םהיא ןָעלֶא ש  ֹוב וׂשפתו .טי

 ומאְ ויִבָא
 ותא ּואיצוהו

 רַעמומ ןייז ןּוא רַעמָאֿפ ןייז

 ?םיֹורַא םהיֵא ןֶעלָאז וז ןוא
 ןערהיפ

 ןייז ןופ עטסָעמלָע יד ּוצ וריע ינקז לא
 טרָאטש יי =
 ןייז ןוֿפ רֶעיֹומ םּוצ ןוא , ומקמ רעש לֵאְו
 ,טרָאניואוו ---

 ןעגָאז ןעלָאז יז ןוא -כ

 ןייז ןופ ַעטסֶעמלֶע יד ּוצ
 :טרָאטש

 רַערעזנּוא ןהוז רעד

 ןּוא רֶענֲעּברָאדרַעֿפ א זיא
 ,רעגיטסנעּפשרעריװ ַא

 ,םיטש רָעזנּוא טינ טרָעה רֶע

 ַא ןּוא רַעסַערֿפ ַא זיא רֶע
 .רָעֿפיֹו

 ןופ טייל ָעלַא ןּוא .אב
 םהיא ןֶעלָאז טרָאטש ןייז

 וריע יִנְקִז לֶא
 הֶז ּוננּב

 הרמו ררוס

 : אבו ללוז

 לָּ ּוהֵמְנרְו .אכ

 ןַעֿפרַאװרַאֿפ ורע ישא
 ,רָענייטש םימ םינבאב

 ;ןַעּברַאמש לָאז רֶע ןּוא תמו

 ןעמַארסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא ערה תרעבו
 סַעזעּב סָאר צצ הפ 77
 ,ריד ןָעשיווצ ןוֿפ לברקמ

 לָארשי ץנַאג .ןּוא לֵאְרְׂשִי לכו

 לָאז ןוא ןַערָעה (םֶע) לא  :ּואְרִיו ועמשי
 .ןעטבריֿפ

 .ינש
 יא ףייא ןָעוו ןּוא .במ שיאב היה יִכְו .בכ

 ייז טעו

 ,ףָארטשיטיֹוט ןּופ דניז א תומ טפשמ אמח

 ,ןֶערָעװ םיוטָעג טָעוו רֶע ןוא תַמּוהְו

 ןעגנַעה םהיא טסו וד ןּוא ;ץֶע לע ןתא לת
 ,םיֹוּב א ףיֹוא
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 ?רָעְּביִא ןָעזָאל טינוטסלָאז .גכ ֹתָלְבִנ ןיִלְת אל .גכ
 בייל ןייז ןעגיטכַענ

 ,םיֹוּב םעד ףיוא ץִעָה לע

 םהיא טסלָאז ּוד רּונ ונֵרּבקִּת רובק יִּכ

 אוהה םויּב
 ןַעּבָארגעּב

 ,גָאמ ןַעּבלֶעז םָעד ןיא

 (:טָאנ ןּוֿפ ךולֿפ ַא םורָאװ םיִהֹלֶא תַלְלַ יִּ

 ,רֲענַעגנַאהעגֿפיוא רעד זיא יולת

 ;רעֿפ טינ טסלָאז ּוד ןּוא אמטת אלו
 ןעגיניירנוא 0%
 ,דרָע .ןייד ָךתַמְדַא תֶא

 ,טָאג ןייד ,טָאג עבלֶעו ךיהלא הָוהְי רשא

 .לייטּברֶע םלַא ריד טינ ; הלחנ ה הל ןתנ

 .בכ |

 ןהָעז טינ טסֿפרַאד וד א  הָאְרִת אל .א

 םּכָא סרעדּורּב ןייד א רוש תא

 ףָאש ןייז רַעְדא ויש תא וא

 (?עטריארטפ םיחדנ

 יז ןופ ("ןעגרָאּבְרְעפ ךיז ןוא = םהמ תמלעתהו

 ןערהעקקירוצ ייז טסלָאז ּוד 'םבישת בֵּׁשֲה

 .רַעדּורּב ןייד ּוצ : ;ָיֶחֶאְל

 רֶערּורּב ןייד ּביֹוא ןּוא -ב בורק אל םִאְו -ב
 טנהָאנ טינ זיִא ךיחא

 ריד וצ 77 ךיִלא

 ,טינ םהיֵא טסנעק ּוד רֶעדֶא ותעדי אלו

 ןעמהענניירַא םַע וטסלָאז ותפסאו

 ,זיוה ןייד ןיא

 ריד ייּב ןייז לָאז םָע ןּוא
 תב ףות לֶא
 פע הְָָו
 טַעוו רֶעדּורּב ןייד ןָענַאװ זיב ןתא ךיחא שרד דע

 ,(1ןעכוז סע +7 =
 םהיִא םָע ּוטסלָאז ןַאד ןּוא ;ֹול ֹותֹבִׁשֲהַו

 .ןַעּבעגקירּוצ
 ןָאהמ וטסלָאז יֹזַא וא ג | | השעת ןֵכְו ג

 לָעְַע ןייז טימ ורמֲחַל

 .ערהַע סֶעמָאנ ּוצ גנוטכַארַעֿפ א (!
 .עמעשודנָאלּב

 .ןעשרָאֿפכָאנ (

 ;רֲעֿפ (=

 .ךיז ןעלײהרֶעֿפ ,ןֶעהיצּבָא 5

 79 .בכ ,אכ ,אצת ,םירבד

 ןָאהמ ּוטסלָאז יֹוזַא ןּוא הֶׂשֲעַּת ןכו
 ,דיילק ןייז טימ ותָלְמׂשְל

 ןָאהמ ּוטסלָאז יֹוזַא ןּוא הֵׂשֲעַּת ןכו

 ךאז ענערָאלרַעֿפ רֶעדֶעי טימ
 ,רֶערּורּב ןייד ןוֿפ

 ןערָאלרַעֿפ טָעװ עבלֶעו
 םהיִא ןּוֿפ ןֶערֶעװ = |

 ךיִחֲא תַדַבֲא לֵכָל
 ונֵּמִמ דבאת רשא

 ןעניֿפעג יז טסָעװ ּוד ןּוא התאצמו

 ;רָעּפ טינ (!טסרָאמ ּוד :םֶלעתהְללָותאל
 .ךיז ןָעגרָאב 00/0/00 - ויי

 ןהעז טינ טסֿפרַאד וד ד הארת אל .ד

 לָעֲע סרָערּורּב ןייד = ףיחא רומח תֶא

 םּכָא ןייז רֶערָא ורוש וא

 גָעװ םיִא גידנֲעגעיל ָהֵרֶּדִּב םילפנ

 םהמ ָּתְמַלַעְתִהְ
 ֹוּמִע םיִקָּת םָקָה

 רֵבְּניִלְב ָיְהִי אל .ה

 ; ייז ןוֿפ ןַעגרָאּברַעֿפ ךיז ןּוא

 ןעֿפלעה םהיֵא טסלָאז ּוד
 .ןעביוהפיוא

 המֲערעג ַא ןייז טינ לָאז םָע .ה
 ןָאזרעּפסנַאמ א ןוֿפ

 ,יורפ ַא ףיֹוא השא לע
 טינ לָאז ןָאזרעּפסנַאמ א ןוא רבג שבלי אלו

 ןָאהמנָא שא קני
 ,יורפ ַא ןוֿפ ריילק א השא תֶלמש

 ,טָאג ןוֿפ (?ליירג ַא ןעד הי תבָעות יִּכ
 ,טָאג ןייד

 טּוהט .סָאװ ,רֶעדעי זיא ;הֶלֶא השע לכ
 .םָעזיִד

 ךיז טָעװ ריד רָאֿפ ןֶעוו ו יִּכְו
 טסֶענלָעגיופ א ןַעֿפערט ךינפל

 ,גָעװ ץפיוא 7 ךֶרדּב

 םיֹוּב א זיִא סָע ןֶעבלֶעוו ףיוא ץע לֵבְּב

 ,ררע רעד ףיוא רֶעדֶא ץראה לע וא

 םיציב !א םיחרפא

 תַצבר םִאָהְ

 = םחְֹפֶאָה לע
 םיִציִּבַה לע וא

 ,רָעייֵא רֶעדָא ךֶעלָעגיוֿפ (טימ)

 (*טציז רָעטּומ יד ןּוא

 ךַעלעגיוֿפ יד ףיֹוא

 ,רָעייֵא יד ףיוא רֶעדָא

 ,טרָעגַאל (* .םייקגירריוונוא (? .טינ טסנעק וד (
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 רעטומידןַעמהָענטינּוטסלָא = םאה חַּקִת אל

 .רעדניק יד םימ (ןעמַאזּוצ) ;םיִנָּבַה לע

 ןעקישקֶעװַא טסלָאז וד ו חַּלַׁשְּת חלש ג

 ,רעטּומ יד םאה תא

 ריד ּוטסנַעק רָעדניק יד ןּוא ךלחּקִּתיִנּבַה תֶאְ
 ,ןעמהָענ

 ןייז מוג ריד לָאז םַע םוא = ךל בטיי ןעמל
 (רַאֿפרַער) +0 הא רו

 .('ןָעבְעל גנַאל טסלָאז ור ןוא  !םיִמִי ֵּתֹכַרֲאַהְו

 .ישילש
 . ןֶעיֹוּב טסָעװ ּוד עו .ח הנבת יּכ :

 זיוה םָעיינ א ׁשֶדָח תִיַּב
 (?ןהָעלנֶאנַא ןֶעכַאמ ּוטסלָא  הָקֲעַמ "ישו :
 ,ךַאד ןייר םּורַא גג גל

 ןענניירב טינ טסלָאז ּוד ןּוא םיִמּד םישת אלו
 רלושמּולב ןייק

 ,זיוה ןייד ףיוא ףתיבּב

 ןעמרָאד ןופ טעְוו דנאמְעי עו ;ו ממ ל הלפ פייב
 .ןעלַאֿפּבָארַא

 ןייד ןעהייזַעּב טינ טסלָאז וד .ט ךמרכ ערזת אל .ט
 ןָעמרָאגנייוו הב

 ,(*גנושימנעמַאזּוצ ַא טימ םיאלַּכ

 ןעמָאּברַעֿפ טינ לָאז םִע םּוא שדקת ןֵּכ
 ןֶערַעו - ב

 ןעמַאז יד ןוֿפ ערזה

 ערזת רשא
 : םֶרּכְה תאּובתו

 ןעהײזרַעֿפ טסָעוו ּוד סָאװ

 ןּופ (!טֿפניקנייַא רֶעד ןוא
 .ןַעטרָאגנייוו

 ןרֶעקַא טינ טסלָאז ּוד .י שרחת אל .י

 לָעזע נא טימ ןּוא סּכָא'נַא טימ רמחבו רוש
 .ןעמַאזּוצ : ודחי . :

 ַא ןָאהטנָא טינ טסלָאז ּוד .אי .ׁשּבלִ אל .אי
 ,(.גנּוּבֲעװ עטשימעגנַעמַאזוצ זנטעש |

 1-7 =! יב .ןעמַאווצ סּכַאלֿפ ןּוא לָאװ :ודחיםיתשפורמצ

 .רֶעדנַעלעג א (5 .גַעמ יד ןרעגנעלרַעֿפ (
 --טעש ןוֿפ (5 .גַארמרֶע (+ .םינימ יילרָעָיוווצ (*
 .גרעּבנייטש  .ץשלַאפ--זונ ןּוא ַעּבֲעוֲעג

 .בכ ,אצח ,םירבד

 ץנעטכָאלֿפגנעמַאװצ .בי םיִלְדַג .בי
 .(:םָעדֲעֿפ י

 ןַעכַאמ ריד ּוטסלָאז הל השעת

 ןֶעקֶע רעיפ יד ףיֹוא תֹופִנַּכ עַּבְרַא לע
 ,דיילק ןייד ןיֿפ ָךְתּוסִּכ

 - ךיז טסו וד ןעכלעו טימ + הב הסבת רֶׁשֲא
 .ןַעקַערֶעּב

 : האנשּו היִלֵא אֵבּו הֵׁשֲא שיא ח חקי יִּכ .גי

 היל צוה םיִרֵבְּד תלי ּהָל םָׂשְו .די

 יתחסל תאזה השאה תֶא רַמָאְו עֶר םֵׁש

 : םילותְב ּהָל יתאצמ אלו לא בֵרְקֶאְ

 .תֶא ואיצוהו הָמאְ "רעה בָא חַקָלְו .וט

 . :הָרְעשה רעה ינקז לא 'רעה לת

 ִּתַּב תֶא םינקזה לא ירענה יִבֲא רַמָאְו .זמ

 הֵּגִהְו וי :האָנִׂו ָׂשֶאְל הֶּזַה ׁשיִאְל ית

 יִתאֵצַמ אל רמאל םיִרֵבְּד ליל םש אּוה

 ושרפו יִתְב יִלּותְּ הָלֶאְ םיִלּוְּ תבל
 ינקִ ּוחִל .חי :ריִעַ ינקו יִנּפְ הָלְמְׂשה
 ושנעְו .טי :ֹותֹא ּורֹּסי ׁשיִאָה תא אוהה ריעַה

 איצוה יִּכ הָרֲעַּנַ יבאל ונתנו ףסּכ האַמ ותא
 הָשֶאְל היהת ול לארשי תלּותב לע עֶר םָׁש

 תֶמָא םִאְו .ב יי לֵב ּהְָלַשְ לי אל
 :*רעַנל םיִלּותב ואצמנ אל הוה רֵבְּדַה היה

 היִבַא תיֵּב חַתַּפ לֶא ירעגה תֶא איֵצֹוהְו .אכ

 הְִָׂיִּהָמְו נב הָריִעִׁאָּלְ
 עֶרָה ָתְרעִבּוָהיֶבָא תיִּב תֹונְ לֵאָרׂשִיְּב ָלְבִנ
 הָשא םִע בבׂש ׁשיִא אֵצָּמִּּ ככ :ךברקִמ
 בֵכֹׁשַה ׁשיִאָה םֶהיֵנׁש םַג ותמו לַעַּב תַלעְב
 לֵאָרׂשיִמ עֶרָה תְרעְבּו השאָו הָשָאַה םִ

 שאל הֶׂשראָמ הָלּתְּב רע הֶי ב
 .ירק הרענה (" .תיציצ ,ןעטסַאװק (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 םֶתאֵצֹוהְו .רכ :ּהַּמִע בכשו רעב שיא ּהָאַצִמּ
 ָּתְלַקְּו אוָהַה ריִעָה רעש לֶא םֶהיֵנְׁש תֶא

 רֶׁשֲא רב לע יִרֲעַנחתֶא ּותַמָויִנבְַּב םֶתֹ
 ֶׁשֲא רַבְּד לַע ׁשיִאָה תֶאְו ריִעָב הָקַעְצ אל
 ברק ערה רעב והער תֶׁשֲא תֶא הֵנָע
 ירענַה תֶא שיאה אַצַמי הָדשּב םִאְו .הכ

 ּהַּמִנ בֵבֵׂשְו ׁשיִאָה הב קיוחהְו הָשְראַמַה
 "רעל .וכ וב הֵּמִע בֵבָׁש רֶׁשֲא ׁשיִאָה תמו

 ִכ תומ אמַח עַל ןיִא רָבָד הֶׂשֲעַת אל
 ןֶכ שפנ וחצר והָעְר לע שיא םּוקי רֶׁשֲאַּכ

 רעה הָקעצ הֶאצמהָרָׂשַביִב מָה
 שיא אֵצִמי יִּכ .חכ :ּהַל ַעיִׁשֹומ ןיִאְו השראמה
 בכשו הֵׂשַתְתּו הֵׂשְרֹא אל רֶׁשֲא הלּותב ירענ

 הֵּמִע בבשה שיאה ןתַנְו .טכ אמנו הע

 הֵׂשֲאְל הָיְהִת ֹולְו ףֶמַּכ םישמח ירה יִבָאל
 ;ויִמי לַּכ הָחְלש לכּוי אל הע רֶׁשֲא תחת

 .גכ

 ףנכ הֶלְְי אלו ויִבָא תשֶא תֶא שיא חַּקִי אל .א
 הכפש תּורְכּו הֵּכִּד עוצפ אבי אל .ב :ויִבָא
 הוה לֵהְקִּב רֶזִמַמ אבי אל .ג :הָוהְי להקְּ

 | ;הָוהי לַהְקִּ ול אבי אל יִריִשע רוד םִ

 | אבי אל .ד

 ִבֲאֹומּויִנֹוּמַע

 הוה להק
 ישע רוד םג
 םהל אי אל

 הוה לְִַּ
 : םלוע דע

 ןעמּוקניירַא םינ לָאז םִע .ד

 יבָאֹומ א ןוא ינֹומע'נַא

 ,גנולמַאזרָעֿפ סעטָאנ ןיא

 טכעלשעג עטנהעצ סָאד ךיוא

 ןעמּוקנײרַא טינ ייז ןופ לָאז

 גנולמַאזרעֿפ םָעטָאג ןיא

 .גיּבייֵא ףיֹוא

 .ירק הרענה (*

 1 .גכ ,בכ ,אצה ,םירבד

 ,רַאֿפרַעשד .ה רבד לע .ה

 ןעמוקעג טינ ןעְנָק ייז ליוו | לק אל רֶׁשֲא
 ךייא ןַעגָעקשנַא םֶכְתֶא

 רֶעסַאװ ןּוא טיֹורֹּב טימ םיַמַב םֶחְלּב

 גָעְוו ן'ֿפיֹוא | הרד

 ןעגנַאגעגסורַאטײזרהיִא ןָעוו םירצממ םכתאַצּב
 ,םירצמ ןופ אנד די +

 ליר עג 22 ל ל ןעגנודעג טָאה רֶע לייוו ןּוא ךילע רכש רשאו

 רועב ןּפ ןהוז םָעד םעלּב רעב ןֵּב םָעְלַּב תא

 רותפ ןּוֿפ רותפמ

 םירהנ םרַא ןיא םירהנ םרא

 .ןעבּולפ ּוצ ךיד : ףללקל

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג רונ 2? יי הבא אלו 1
 טלָאװעג טינ 1 הלא

 ,םעלּב ןערֶעהּוצ סלב לֶא ןעמְׁשִל

 הָוהי ָךֹפֲהיַו

 "ד יהל
 ,ןעגָע א ןיא ךּולֿפ םָעד הבר הָלָלְּקַה תֶא

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג |
 (:טלערנַאװרָעֿפ ריד

 ,טָאנ ןייד ,טָאג ןעד| ה הַא יב
 .ךיד טּבעיל 0 היהלא

 (?ןעכּוז טינ טסלָאז וד שרדת אל 1

 קילג רֶעייז ןּוא ןעדעירֿפ רֶעָיי םָתַבמ םמלש

 ,גָעט נייר עלא ימי לכ
 .גיּבייֵא ףיוא ועל

 .יעיבר |

 ;ןוארָעפ טינ טסלָאז ּוד .ח ימֹדֲא בָעַתְת אל .ח
 ,ימדא ןייק ןעגירריוו

 ;רעדורב ןייד זיא רֶע ןעד או ב יִ

 :נּוארָעפ טינ טסלָאז ּוד יִרְצִמ בָעַתִ אל
 ,ירצמ ןייק .ןעגידריוו |

 ּומזיּב גנילדמערֿפ ַא ןַעד תייֵה רֶג יִּכ

 ווג ֹוצְרַאְב
 כי .דנַאל ןייז ןיא

 .ןעשרָאֿפכַאנ (*  .ןעטיּבעגרֶעּביִא (
 6 צ



 .דימלתהו הרומה תרות 9

 ,רֶעדניק .ט םיִנּב .ט

 ,טכעלשעג עמירד סָאד ישילש רוד ,ןרעוו ,ןערָאּכעג ₪ יז יב ןעלֶעװ עכלעו םהל ודלוי רשא
: . *₪ 

 \ י

 םֶהָל אבי

 ;הָוהְי לַהְקִּב

 לפמ ָּתְרַמְׁשִנְ יבא לע הָנְתַמ אֵצָ יִּכ
 יְהִי אל רֶׁשֲאׁשיִא ביה אי :עֶר ר
 אל הֲַָּמַלץוחמ לא איו הלל ָרְִּמ רוחמ
 ברע תונפל הָיָהְו .בי :הָנחַּמַ ךות לא אבי
 ָנֵַּמַהְהֹוּתלֶא אבישמשה אֹבְכּוםִיַּמַּבְץַחְרי

 חמשה
 יירש הָיָה דתי
 יִכ רוט :ָךֶתָאֹצ תֶא ָתיֵּסִכְו ָתְבַׁשְו הָב הָתְרַפָחְ

 ןעמּוקנײרַא יז ןּוֿפ לָאז

 .גנולמַאזרָעֿפ סָעטָאג ןיִא

 אלו שודק ְךנֲחַמ הָיתְ נפל יבא ַתָלו
 : ףירחאמ בֵׁשְו רֵבָּד תַוְרָע ָּךְב הֶאְרִי

59 7(" 6666 
 ןאד

 בענק א יי ןֶעבעגרָעּביִאטינטסלָאזוד וט דבע ריִּגִמַת אל .וט

 | וינדַא לֶא
 ךילֵא לֵצַני רֶׁשֲא
 : וינדא םָעֵמ

 בש מע יי

 ,ןררעה ןייז ּוצ

 ןעטער ךיז טעו רֶעכלָעו
 ריד ּוצ 0
 .ןררֲעה ןייז ןוֿפ

 ןעביילב רֶע לָאז ריד ייּב .וי

 "ריר ןעשיװצ בר
 ,טרָא םָעד ןיִא םוקמב

 ?סיֹוא טָעװ רֶע ןעבלָעוו
 ןֶעלהֶעוורֶע

 ,ןרֶעיֹוט ענייד ןופ םָענייַא ןיִא

 ,טלֲעֿפָעג םהיא ּואוו = ול בוטּב
 .(ןעקירד טינםהיַא טסלָאז ּוד : וננות אל

 הָיְהִי אֹלְו לארְׂשִי תונבמ הָׂשְדָק הֶיְהִת אל .חי
 הֵנֹוזןֵנְתֶא איִבָת אל .טי :לֶאְרְשי יֵנְּבִמ ׁשֶד

 רחבי רֶׁשֲא

 ְךיִרָעְׁש דַחַאּב

 ד

 .ןעגיריילעּב ,ןערַאנּבָא (1

 .גכ ,אצה ,םירבד
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 : םתינש םַג ףיהלא הָוהְי תַבֲעֹות יִּכ
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 ,רעדּורב ןייד ןעזניצ פד: הז ןייק ('ןֶעּבעג טינ טסלָאז ּוד .: ךיחאל ךישת אל .כ
 ,דלֲעג ןוֿפ ןעזניצ ףסכ ךשנ

 לכא ךשנ

 .רֶבָּד לָּכ שנ
 :ָש רֶׁשֲא
 ךישת יִרְכַּנַל .אנ

 ,וייפש ןוֿפ ןעזניצ

 ,ךַאז א סָאווטָע רּונ ןוֿפ ןעזניצ |

 .ןעזניצ סלַא טיג ןעמ סָאװ

 וטסגעמ רעדנעלסיוא םעד ,אכ |
 ,ןעזניצ ןֶעּבַעג |

 וטסלָאז רֶערּרּב ןייד רָעּבֶא ךישת אל ךיחאלּו
 ,ןעזניצ ןייק ןֶעּבֲעג םינ 4 /
 לָאז ,טָאג ןייד טָאנ םוא |11 ְךֶכָרָבְי ןַעמִל

 ןְשנֶעב ךיד - | והלא
 גנומהָענרעטנוא רֶערֶעי ןיא ָךֶדי .חלשמ לכב

 ץראה לע | דה
 . ךליצהל ךנחמ ברקב ךלהתמ ךיהלא החי
 : * ₪7: - | 45 י . ן< + 8

 דנַאה ןייד ןופ
 ,דנַאל םָעד ןיִא

 טסמּוק ּוד ןיהואוו | אָב יי
 | !המש

 לְרִשְָׁהּו  ""
 רֶדָנ רֹּדִת יִּכ .בכ

 ףיהלא הָוהיַל

 סע ןעמַאורַעֿפ טינ ּוטסלָאז ומלשל רחאת אל
 2 4 7 4 יד נ

 = .ןַעּברֶע ּוצ סַע

 ןַעּבעג ךיז טסָעװ ּוד ןעוו .בכ
 (?רדנ ַא

 ,טָאג ןייד ,טָאג ּוצ

 ,ריד ןופ ךמעמ

 ריד ףיוא ןייז טָעװ סע יא ;אטח ּךב היהו

 .דניז ַא { 5 היי
 ךיז טסָעװ ּוד ןָעוו רּונ -גכ רדנל לדחת יכו .גב

 ,ןַעגָאזּוצ וצ ןופ (+ ןעטלַאהּבָא א גע .:

 :אטח ב הָיִהִי אל
 ְךיִתַפְׂש אצומ .דכ

 ןייז םינ ריד ףיוא םָעוו
 .דניז ןייק

 ענייד ןופ ךּורּפשסיֹוא םָעד .דכ
 ןַעּפיל

 ןעמיה ּוטסלָאז רמשת

 ,ןָאהמ טסלָאז ּוד ןוא ְתיִׂשֲעַו

 .ןֶעלהָאצַעּב (* .גָאזוצ א (? .ןעמהָענ :רֶעדָא (:
 .ןַערָעהֿפיוא (+ !



 .דימלתהו הרומה תרוה

 טגָאזעגוצ טסָאה ּוד יוו יֹוזַא ּתְרדַנ רֶׁשֲאַּכ

 ,טָאג ןייד ,טָאג ּוצ יהא הָוהיִל

 ,עגיליוויירפ סָאד הבד

 טדערָעגסיוא טסָאה ּוד סָאװ ייפ תרד רֶׁשֲא
 .ליֹומ ןייד טימ \

 .ישימח |

 אבת יִּכ .הכ

 ךעְר םֶרֶכְּב

 םיִכָנְע תלבָאו

 ןעמוקניירַא טסעוו וד ןֶעוו .חכ
 (רעטייּברַא סלַא)

 ןייד ןּוֿפ ןעטרָאגנייוו םָעד ןיא
 ,דניירפ

 ,ןָעביורט ןַעסֶע ּוטסגעמ

 ,טסולעג לע ןייר לעיפ שנ

 ,טַאז ּוצ זיב העבש

 המָערֲעג ענייד ןיא רֶעּבָא ָךילּכ לאָו

 .((ןַעגעל טינ ּוטסלָאז  ןֵּתִת אל

 ןעמוקניירא טסעוו ּוד עי .וב אבת יִּכ .וב

 עריירטעג עדנעהעטש יד ןיא ךער תַמְקּב
 ,רניירפ ןייד ןופ , 1
 ןעגנַאז ןעקילֿפּבָא וטסנעמ = תלילמ תפטקו

 ,דנאה ןייד םימ | ריב

 טינ וטסלָאז ּפרֲעס ןייק רֶעּבָא
 ןעביוהפיוא

 עריירטַעג עדנעהעטש ידףיוא
 .דניירפ ןייד ןוֿפ

 ףיִנָת אל שמרו
 :ַךְעְר תמק לע

 ,דכ

 ןעמהָענ טעו ןַאמ א ןעוו .א הָׂשֲאֹׁשיִאחַּקייִּכ א
 יורפ א זיר

 ,ןֶעהמַאריײה יז םָעוו רֶע ןוא הָָעְּו
 ,ןייז טָעוו היהו

 ןעניֿפַעג טינ טָעװ יז ביוא ןח אצמת אל םא
 טסנוג 0 =

 ,ןעגיוא ענייז ןיִא ויָניִעְּב

 רהיא ףיֹוא טָאה רֶע לייוו ּהָב אָצַמ יִּכ
 נוֿפעג אר

 ןעיל ראו עבילדנעש א רֵבָּד תורע

 ןעּביירש רהיִא רֶע לָאז ּהִל בתכו

 ,(- ףעירּב?עדיײש א תתירכ רפס

 .מג ַא += .ןעבעג (1

 ,םירבד

 ותיִּבִמ הָאָצָיְו ב

 8 .דכ ,נֿב ,אצה

 די ןֵתָנ
 ותיִבַ ּהָחלִׁש

 ןיא ןֶעּבֶעג (םִע) לָאז רֶע ןּוא
 דנַאה רהיֵא

 ?סיֹורַא רהיֵא לָאז רֶע ןּוא
 .זיוה ןייז ןופ ןעקיש

 ?םיֹורַא זיא יז ןָעוו ּביֹוא ןּוא .ב
 ,זיוה ןייז ןופ .ןעגנַאנ

 ןהעג יז טָעוו הָכְלָה

 וצ ןָעמּוקנָא טעו יז ןוא ;רֵחַא שאלתי
 . ,ןאמ רֶעדנַא'נַא

 = ןַאמ רֶעדנַא רעד ןוא ג ׁשיִאָה האש ג
 ,ןַעסַאה יז טָעוו ןורחאה

 ּהָל בתכו

 תת ר
 הדי ןֵתנְו
 ותיֵּבִמ הָחְלִׁשְ
 תומי יִכ וא

 ןֹורֲחַאָה שיִאָה

 .ול ָחְֶל רֲֶׁא
 ;ָׁשֶאל

 לכוי אל .ד

 ןושארָה הלב
 הָחְלְש רֶׁשֲא
 התחל בושל
 הָשאְל ול תֹויְהִל

 רֶׁשֲא ירֲַא
 האמטה
 צןע 1

 אוה הָבָעֹות יִּכ

 הוה יִנפִל

 ןַעּביירש רהיֵא טָעוו רֶע ןּוא

 ףעירּב:עדײש ַא

 ןַעּבַעג (םִע) טעו רֶע ןּוא
 ,דנַאה רהיא ןיא

 ;םיֹורַא רהיִא טָעוו רֶע ןּוא
 ,ֹויֹוה ןויז ןופ ךעקיש |

 טעו םַע ּביֹוא רֶעְדָא
 ןַעּברַאמש

 2 +  ,ןַאמ רֶעֹדנַא רעד

 יז ןֶעמּונֲעג יז טָאה רֶעבלֶעוו

 , בייוו א רַאֿפ =

 טינ רָאט (ןאד) .ד

 ,ןאמ רֶעמשרֶע רהיא

 ?סיֹורַא יז טָאה רֶעכלֶעוו
 ,טקישעג

 -' ."  ,ןעמהָענקירוצ יז

 ,ּבײװ ןייז ןֶערֶעװ לָאז יז

 ?רָעֿפ זיא יז יוו םָעדכָאנ
 ,ןַערָאװַעג טגיניירנוא

 = 6 לוירג ַא זיא סָאד ןֶעד

 ,טָאג רָאֿפ
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 ןעבַאמ טינ טסלָאז ד וא  איִטֲחַת אלו
 טגידניזרעפ

 : ,דנַאל סָאד זר ת תֶא

 ,טָאג ןייר ,טָאג סָאװ

 .לייטּברָע םלַא ריד טיג = ל ןה

 .טייקנירריוונוא (1



 ..הֹכ ,אצת ,םירבד .רימלתהו הרומה תרות 4

 .ישש

 ןָעמהַענ טָעװ ןַאמ ַא ןןָעוו .ה

 ,יורפ עיינ ַא

 שיא חי יִּב ה
 ָעָָח שא
 אֵבצִּב אָצָי אל
 וילע רבעי אלו
 רבד לכ ' |

 ֹותיִבְל הְֶהייִקָנ
 תֶחֶאהָנׁש
 ותשא תֶא חַּמִׂשְו

 חל רש
 לבחי אל ו

 ןיא ןהָעגסיורַא טינ רֶע לָאז
 ,טֿפַאשרָעה

 ֿפיֹורַא טינלָאז םהיֵאףיֹוא ןוא
 :ךאז ןייק ןֶערָעוװ (!טנַעלעג

 זיוה ןייז רַאֿפ ןייז רֶע לָאז ײרֿפ

 רהָאי ןייֵא

 ןעהערֿפרַע לָאז רֶע ןּוא
 ,יֹורֿפ ןייז

 .ןַעמּונֲעג טָאה רֶע סָאװ

 (?ןערנַאֿפּפ טינ לָאז ןַעמ -ו
 ןיימשלהימ?ןמסרָעטנוא'נַא
 2ןטסרֶעּביא'נַא רֶעדֶא

 ,ןייטשלהימ
 רַענֶעי טמהענ ןַעּבַעל סָאד ןעד

 .דנַאֿפּפ םלַא
 ךיז ןֶעניֿפעג טָעװו סֶע ּביֹוא .ז

 ,שנעמ א
 ןָאזרעּפ א טָעבנג רֶעכלֶעוו

 ,רָעדירּב ענייז ןוֿפ
 ,לַארשי רעדניק יד ןוֿפ

 בָכרְו םִיַהָר

 ;לבח אּוה ׁשֵּפִנ יִּכ

 שיא אָצַמִ יִּכ ו

 ויַחֶאָמ שפנ בָנג

 ֵאָרְׂשִי יְֵּבִמ
 םהיֵא טימ טָעוו רֶע ןּוא

 ,ףאלקש םלַא ךיז ןֶעלדנַאהֲעּב ו

 םהיִא םָעוו רֶע רֶעדֶא ורכמו
 , ןעֿפױקרַעֿפ אד }

 ,ןעּברַאטש ּבעיד רֶענֶעי לָאז אּוהַה בָּגַּגה תַמּו

 עֶרֶה ָּתְרַעְבּ

 ברק
 מַה

 תַעְרְצַה עננב
 דאמ רמשל

 ןעמַארסיֹוא טסלָאז ּוד ןּוא
 םעוֲעּב סָאד 0

 .ריד ןֶָעשיווצ ןוֿפ

 גיטכיזרָאֿפ ייז .ח

 ַא ןוֿפ גַאלשסיוא'נַא םימ
 ,ץערק

 (*ןַעטכַאּבָאָעּב וצ (הָעֹז)

 ןָאהט ּוצ ןּוא תושעלו

 ,םָעלַא לכּכ
 ןענרהעל ןַעלַעוװ ךייַא סָאװ

 ;םיול יד ,רָעטסעירּפ יד
 םכְתֶא ּורֹוי רֶׁשֲא

 םיולה םיִנֵחֹּכַה
 .ןֶעמיה (* ..ןֹוּכשִמ ַא ןֶעמהֶענ (? .ןהָעגרֶעּבירַא (1

  ,ןעלהָאֿפַעּב ייז ּבָאה ךיִא יוו םֶתיִוִצ רֶׁשֲאַּכ

 .ןָאהמ ּוצ ןעטיה רהיא טלָאז ;תֹׂשֲעַלּורְמְִּׁת

 קנָעדֲעג .ט .רֹוכְז .מ

 ,טָאנ ןייד ,טָאג סָאװ
 ,ןָאהטַעג טָאה
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 םירמ ּוצ םירמל
 7 ג* }

 = ,בָעװ םיִא ָךֶרְּדַּב
 ?סיֹורַא טייז רהיא ןָעוו

 .םירצמ ןוֿפ ןַעגנַאגעג
 ןעהייל טסָעװ ּוד ןעוו .י

 דניירפ ןייד
 ,גנּוהײלרָעֿפ ַא סָאװמֲע

 :םִיַרְצַּמִמכְתאֵצִּב

 רב הָשַחיִּכ
 .חָמֹואְמ תאָשַמ
 ותיֵּב לא אבָת אל

 : למטבע טבעל

 דעת ץּוחַּב .אי

 יאָ
 ובהֶׂשֹנהַּתַארְׁשֲא
 לא איִצֹו
 טֹובֲעָה תֶא
 ;הצּוחַה
 נע שיא םָאְו בי

 אוה
 :וטבעב בַּכְׁשִתאֹל

 ןעמּוקנײרַא טינ ּוטסלָאז
 זיוה ןייז ןיִא

 .(:דנַאֿפּפ ןייז ןעמהָענ ּוצ

 ּומסלָאז ןַעסיֹורד ןיִא .אי
 ,ןהָעמש

 ,ןאמ רעד ןוא

 ,טסהייל ּוד ןָעְבלֶעוו

 ןענַָארטסיױֹורַא ריד לָאז

 דנַאֿפּפ סָאד

 .ןעסיורד ןיִא

 זיִא רֶע ּביֹוא ןּוא .בי
 ,שנַעמ רַעמירָא'נַא

 ןֶענַעל טינ ךיז ּוטסלָאז
 .דנַאֿפּפ ןייז טימ (ןַעֿפָאלש)

 ול בישת בש'ה .גי ?קירוצ םהיִא טסלָאז ּוד .גי
 ןַעּבַעג 5 ₪ '% +

 טובעה תא
 שמשה אוב

 וסב בכ
 הק
 הָקָדְצ היה ל
 :ךיִהלֲא חָוהְי ינפל

 1 טי 5 :

 < ,רנַאֿפּפ םָאד

 ,רָעמנוא טהָעג ןּוז יד יוו

 ןעגַעל ךיז לָאז רָע םּוא
 דיילק ןייז טימ (ןעֿפָאלש)

 ,ןעשנַעּב ךיד לָאז רע ןּוא

 טנֲעכַערַעג (םִע) טָעוו ריד ןוא
 טייקגיטכַערָעג ַא רַאֿפ ןֶערָעו
 ..טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ

 .ןופשמ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 .יעיבש

 (ןענידיילעּב טינ טסלָאז ּוד .די ריכשקשעתאל. דו
 םענעגנּורעג ַא

 2ֿפרֲערֲעּב א ןּוא ןָעמירָאנַא ןויבָאו יִנֲע

 עני ,רֶעדירּב עגייד ןוֿפ ְךיִחֲאֵמ

 ,עגנילדמעהֿפ ענייר ןוֿפ רֶעדָא ףרגמ ןא

 ,דגל ןייד ןוא ווא רעכלֶעװ = .ָךצרַאְּ רֶׁשֲא
 .ןרָעיוט ענייד ןיִא | :יִרעְשב

 גָאט ןַעּבלֶעז םָעד ןיא .ומ ֹומֹויּב .וט

 ב (םהיֵא) ּוטסלָאז ורכש ןֵּתִת

 ,רעטנוא טי לָאז ןוז יד םּוא | ויָלָע אֹובָת אלו
 ,(= םָעד רֶאֿפ ןהָעג שמשה

 ,םירָא זיִא רֶע םּורָאװ אוה ינע יִּכ

 אשנ אּוה וילאו
 ושפנ תֶא |
 בלע אָרְקִי אלו

 הָוהְי לא

 ; אטַח ָּךְב הָיָה

 תֹובָא ןתִמּוי אל .ומ

 םיִנַּב לע

 ותמי אל םיִנָב

 תֹובָא לע

 דניז ןייז רַאֿפ לָאז רֶערֶערֶעי :ותַמּויואטַחּבשיא
 .ןֶערֶעו טיֹומֲעג

 ;(5רֶע טּבֶערטש ּוצרָעד ןּוא

 ןעֿפור טינ רֶע לָאז ןּוא
 ריד רֶעּביִא

 ,טָאג ּוצ

 ןייז טָעװ ריד ףיוא ןּוא
 .דניז א

 טיֹומֲעג טינ ןֶעֶלָאז סע .וט
 רֲעּביִא ןרֶעמלֶע ערע

 רָעדניק

 ,ןרעטלע רֶעּביִא רעדניק ןּוא |

 ןעמירק טינ טסלא וד "=  הטת אל וי
 ,גנילדמערֿפ ַא ןופ טכער סאד םותי רג טֵּפְׁשִמ

 ,עזייוו א
 ןעמהָענ םינ טסלָאז ּוד ןּוא לבחת אלו

 דנַאֿפּפ םלַא
 .עווטיוו 8 ןוֿפ דיילק סָאד ;הָנֵמלַא ד
 ,ןעקנעדַעג טסלָאז ּוד ןּוא .חי תרכזו .חי
 טכענקַא ןָעוועג טזיּב ּוד סָאד תייה דבע יִּכ

 םהיִא רֶעּביִא (? . .ןיֹול ןייז ןעמלַאהנייַא .(}
 רע טגָארט םהיא . (5 | .ןָעּבָעְגְּבָא ןייד רָאֿפ
 < ,רֶע טֿפָאה ,עלָעָעַז ןייז

 יז טפח יִּכ .כ

 ספ .דכ ,אצת ,םירבד

 ,םירצמ ןיִא םִיַרצִמּב

 ךיד טָאה ,טָאג ןייד ,טָאנ ןוא ךיַהלֶא הָוהְי דפי
 טזעלענסיוא | + +

 ,טרָאד ןוֿפ םשמ

 ףוצְמ יִכָֹא ןֵּכ לע
 רבדה תא תושעל

 ריד ךיִא להָעֿפֲעּב םּורַאד

 .ןָאהמ ּוצ סעיד
 י הֶזַה

 ןעדיינש טסעוו ּוד ןֶעװ פי ךריצקרצקתיִּכ .טי
 טינש ןייד 9

 דלֲעֿפ ןייד ןיא ךדשב

 ןעסעגרעֿפ טסעװ ּוד ןּוא רמע תחכשו
 ברַאג א 0 ו-3
 ,רלָעּפ ץֿפיֹוא הָרָשּב

 ןערהעקקירוצ טינ ךיז ּוטסלָאז בּוׁשָת אל
 | ,ןעמהָענ ּוצ יז ןתחקל
 ,גנילדמערפ םעַר ראפ רגל
 רַאֿפ ןּוא עוייוו םָעד רַאֿפ = הנמְלאָלְו םותיל

 עווטיוו רעד ו
 0 ,ןייז יז לָאז היהי
 לָאז ,טָאג ןייד ,טָאג םּוא | הָוהְי ְךֵכָרַבְי ןעמל

 ןעשנעּב ךיד ףיהלא

 ענייד ןוֿפ קרָעװ ןֶערֶעי ןיא
 .דנֲעַה

 ןעגָאלשּבָא טסעוו ּוד ןעוו .כ
 ,םיֹוּבלייֵא ןייד |

 ןעּבילקרעּביא טינ ּוטסלָאז

 וָדיִדְי השעמ לֹכַּב

 מ אבא ָךיִרֲחַא ראּפת אל
 ,ריד ךָאנ ןעגייווצ יד

 ,ןנילמַערֿ םעֹד ר רַאֿפ רגל

 רַאֿפ ןּוא עזייוװ םָעד רַאֿפ  הנמלאלו םותיל
 עווטיוו רעד 0 = ד
 | ' = .ןייז סֶע " : היה

 ןביילקבָא סע ְךְְרַּכרֹצְבְתיִּכ .אנ ף ןעּביילקּבָא טסָעְוו ּוד ןָעְו .אכ
 יד ןָעּבילקּבָא טינ ּוטסלָאז ָךיִרֲחַא לֵלֹוׁעְת אל

 נילדמערפ םָעד רַאֿפ רַגַל ,ריד א ןעביורט עניילק
 = ןּוא עזייוו םָעד ראפ הָנמְלאְלו םותיל
 עווטיוו רֶעד 5:7: 7
 : : .ןייז סֶע לָאז ; היהי

 ,ןעקנַערעג טסלָאז ּוד ןּוא ,בכ תרַכְזְו .בכ

 םכָענקַא ןֶעווֲעג טזיּב ּוד סָאד תייה דֶבֶע יִּכ
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 םירצמ ץֶרֶאַּב

 עֿפעּב םורַאד ָךוצִמ יִכֹנָא ןֵּכ לע

 רֵבְּדַה תֶא .תושעל

 י : הזה

 ,םירצמ דנַאל ןיא

 ריד ךיִא להָע

 .ןָאהמ ּוצ םָעזיד

 .תכ

 טיירטש ַא ןייז טָעוו סָעְזִעוו א ביר חיהי יִּב .א

 ,רֶענעמ ןָעשיווצ םִׁשָנֲא ןיב

 ס סָאר א ןעמַערמּוצ ייז ןַעלָאז טֵּפְׁשַּמַ לֶא ושגנו

 ' עמיר יז לָאז ןָעמ ןּוא םּוְפְׁשּו

 ןֶעכַאמ טכָערַעג לָאז ןֶעמ ןּוא קיצה תֶא ;וקידצהו
 ןעטכערָעג םָעד

 ןֶעגירלּוׁשֲעּב לָאז ןָעמ ןּוא ועישרהו

 .ןעגידלוש םָעד : עַשְרַח תא

 ,ןייז טעו ב |

 ?רָעֿפ רענידלוש רעד ּביֹוא
 ,ןעגָאלש םהיָאלָאז ןעמ טנעיד
 ןעסייה רֶעטכיר רעד לָאז

 ןעגעלרַערינַא םהיֵא
 ןעגָאלש םֶהיֵא לָאז ןָעמ ןּוא

 "הוא רָאֿפ
 ,ךָאנ דלּוש ןייז ךָאנ

 הָיִהְו ב

 ֶׁשֶרָהתֹּהְּבםִא
 טָפַה ליפה
 נה
 יתר ְכ
 .להָאצ ַא טימ : רַּפסִמּב

 םהיא \ ןעמ לָאז גיצרעֿפ זיב 3 הופכי םיעברא ג
 ,ןעגָאלש טרה ודנה

 ק ,רהָעמ טינ ףיסי אל
 םהיא ןַעמ טָעװ טכײליֿפ ןתפהל ףיסי ןפ

 רערהעמ ןעגָאלש -: ו
 ,(להָאצ) עיד רֶעּביִא הלא לע

 ,רהָעמ ּפַאלק ןייֵא

 ?רָעֿפ טעו רֶעדּורּב ןייד ןּוא
 ןערָעוו טַעמכַא

 .ןֶעגיֹוא ענייד רָאֿפ

 .הַּבַר במ
 ךיִחֲא הָלְקְנְו
 זדיִניֵעְל
 ןעסעילשרַעֿפ טינ טסלָאזּוד.ד רוש םסחת אל .ד

 ,(ליֹומ םעד) סּכָאנַא
 .טשערד רֶע עו : ןשידּב

 ןעלֶעװ רעדירכ ןֶעװ .ה םיחא ובשי יִּכ .ה
 ןעניואוו = = יה ) ?ח

 | ,ןַעמַאזוצ וּדחי

 .הכ ,דכ ,אצת ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 םָעװ יז ןופ רֶענייֵא וא | םהמ דחא תמו
 ,ןַעּברַאמש

 ,טינ רֶע טָאה ןהוז ןייק ןּוא ול ןיא ןבּו

 :רעַפ םָעד ןופ יורֿפ יר ל תַשֶא הָיְהִת אל

 : צוחק | ילו רער רעיא ה הצוחה

 :ןַאמ ןַערמַערֿפ ַא ּוצ רז שיאל
 בג .:

 רהיִא ּוצ לָאז רֶעגָאװש רהיִא הילע אבי המבי
 ןעמּוק ג : : | ג 4;

 ךיז ןעמהענ יז לָאז רֶע ןּוא השאל ול ּהחקלו
 ּבייוו א ראפ זיג דוד
 (יןֶערֶעגַעװשרַעֿפ יז לָאז רֶע ןּוא : ּהָמָּביו

 ,ןייז םָעוו היִהְ 4

 ,רעערֶאבְמשרע רעד דלת רֶׁשֲא רוכּבַה
 ,ןֶערָאּבעג טָעו יז ןעכלַעוו |

 (?ןענעכער ךיז רֶע לָאז קי

 5 ןַעמָאנ םָעד ףיֹוא תמה ויִחָא םש לַע

 ומש החמי אלו

 םַעְד ןוֿפ
 ,םִענֲעּברָאטשַעג

 ;לֵאָרְׂשימ

 טינ לָאז ןָעמָאנ ןייז םּוא
 - ןערָעו קֲעמענסיֹוא \
 .לַארשי ןוֿפ

 ןעלָעוו טינ | שיאה טעו ןַאמ רעד ביוא ןוא ג | 57% אל םִאְו 2

 .ןירֶעגָעװש ןייז ןָעמהַענ ּתִמְבִי תא תַחְקִל

 ןהעגפיוא ןירָעגעווש ןייז לָאז ותמבי הָתְלָעְ

 ,רֶעיֹומ סָאד ןיִא הָרָֹׁשַ
 ,עמסַעמלֶע יד ּוצ | םיִנֵקְּוַ לא

 :ןַעגָאז לָאז יז ןּוא הָרַמָאְו

 טינ ליוו רֶעגָאװש ןיימ | ימַבְי ךאמ

 רעדורב ןייז (* ןעלָעטשֿפיֹוא םש יִחֲאְל .םיקהל
 ןעמָאנ א

 0 ,לָארשי ןיִא לארשיב | *
 ?רֲעֿפ ךימ טינ ליוו רעל  :ימּבי הבא אל

 .ןֶערֲעגָעווש *:-/ צד
 ןַעֿפורּוצ םהיֵא ןַעלָאז .ח

 טרָאטש ןייז ןוֿפ עטסעמלע יד

 ול וארקו .ח

 וריִע יִנְקְ
 .רָעגֶאווש ַא ןוֿפ ץעעג סָאד ןערהיפסיוא (1

 .ןֶערעװ טגיטָעטשְעּב ,ןהעטשפיוא לָאז רָע (?

 .ןעטלַאהֿפיוא (=



 .דימלתהו הרומה תרות

 וילא ורבדו ןעדערכרּוד ךיז ןעלָאז ייז ןּוא
 ;םהיא טימ טא

 ןעלעטש ךיז טעו רֶע ּביֹוא ןוא דֵמָעְו

 :ןֶעגָאז םָעו רֶע ןּוא רַמֲאְו
 .ןֶעמהָענ טינ יז ליוו ךיִא ָּתְחַקְליִּתְצִפָחאַל

 ןעטערטוצ לָאז .ט הֵׂשִּגנְו .ט

 ןיִרֶעגעװש ןייז ותמבי

 םהיִא ּוצ וילא
 יד ןּופ ןֶעניֹוא יד רֶאּפ

 עטסַעמלֶע
 ןעהעיצּבָארַא לָאז יז ןוא

 םינקזה נעל

 ולב הָצְלַחְ
 וש ןייז

 - ,םוֿפ ןייז ןוֿפ ולנר לעמ

 ןייז ןיִא .ןעויפש לָאז יז ןוא ינְפְּב היו
 ,טביזעג ₪

 ,ןעיירשפיוא לָאז יז ןּוא התנעו

 : ןעגָאז לָאז יז ןוא הרמאו

 שיאל הֶׂשֲעַי הָבּב

 הָנבְי אל רֶׁשֲא

 ; ןיִחַא תיּב תא

 ומש אָרְקִנְו -י

 .לֵאְָשיִ
 :לעְנה ץּולֲח תי

 ,ןַאמ םָעד ןָאהטַעג טרֶעוו יוזא

 ןֶעיֹובֿפיֹוא םינ ליוו רֶעבלֶעו

 .רֶערּורּב ןייז ןוֿפ זיוה סָאד

 ןעֿפורַעג לָאז ןעמָאנ ןייז ןוא -י
 ןערעוו

 - :לָארשי ןיא

 ךוש םָעֹד ןוֿפ זיוה סָאד
 .םַענעגיֹוצעגּבָארַא

 הַבְרִקְו ויִחֶאְ ׁשיִא וָּדְחַ םיִׁשָנֲאּצָּיִּכ .אי
 והָּבִמ .דָימ השיא תא ליִצַהְ דַחֶאַ תשא
 התצקו בי :ויָשְבִמַּב הָקיִזְחָהְו ּהָדָי הָחָלׁש

 /  וּהְנִע םֹוחָת אל ּהַּפַּכ תֶא
 ןייז טינ ריד ײּב לָאז א ְךְל חיי אל .גי
 לעטייּב ןייד ןיִא | הסיב

 ,רענייטשטכיווָעג יילרעייווצ ןֵבֶאְו ןֵבֶא

 .רָעניילק ַא ןּוא רעסיורג ַא :הנטקו הָלֹודְנ

 הל הָיְהִי אל הי
 .ָךְתיִבּב

 ןויז טינ ריד ייּב לָאז .די

 זיוה ןייד ןיא

 87 .הכ ,אצת ,םירבד

 ,הפיִא עגיאיילרעייווצ א הפיאו הפיא

 :הָנטקּו הָלֹודְנ

 הַמְלַש ןֶבֶא .וט
 .עניילק א ןוא עסיֹורג א

 רעניטכיר ַא ןוא רעלוֿפ ַא .וט
 ןייטשטכיוועג קדצו

 ,ןייז ריד ייב לָאז - הל היהי

 הפיא עגיטכירַא ןוא ַעלוֿפ א קֶדֶצְו הָמָלְׁש פא
 ,ןייז ריד ייּב לָאז ל היה

 ךיז ןעלָאז געט ענייר סָאד םּוא ףימי ּוכיֵרֲאְי ןַעַמִל
 ןרעגנעלרעֿפ

 ,דרָע רֶעד ףיֹוא המדאה לַש

 ,טָאג ןייד ,טָאג עכלֶעוו ךיהלא הוהי רשא

 ל ןתנ
 תַבֲעְות ִּכ זמ

 .ריד טיג

 ליירג ₪ ןעד .וט
 ,טָאנ ןייד ,טָאג ראפ = = ְךיֶהלא

 טוהט רָעְבְלְעוו ,רָעדָעי זיא הלא השע =
 ,םעזיר "ר

 טוהט רֶעכלָעװ ,רֶעדֶעיע :לוע השע לכ
 .טכָערנּוא ₪ |

 .ריטפמ |

 ו זרַעְג וי = רוכז וי

 קלמע ןָאהטענ טָאה ריד סָאװ בל הָׂשָע רֶׁשֲא תא
 קמע

 ,גָעװ םיִא * ךֶרֶּדַּב

 ןַעגנַאגעגסױרַא םייז רהיִאְזֶעוו :םִיַרְצּממְכְתאצְּב
 .םירצמ ןוֿפ

 ןעֿפָארטַעג ךיד טָאה רֶע יו .חי ָהֵרֶּדּבַּדְרִקרְׁשַא .חי
 גָעוװ םיִא

 (!ריד .ויב 28 טַעטכינרַעֿפ טָאה רֶע ןוא ְךֵּב בגזיו

 -סָענעּבעילַּעגּבָא עלא | םיִלָׁשְחִּנַה לַּכ
 0 ,ריד רָעטניה ףירחא
 טַאמ ןֶעווֲעג טזיּב ּוד וא עניו ףיִע התאו
 ,דעימ ןּוא האמ הטצ = דר
 טינ טָאג רַאֿפ טָאה רֶע ןוא :םיהלא ארי אלו
 .טְָמכריפָעג -%
 היהְו .םו

 הוה ַחיִנְהִּב

 ,ןייז טעו .שי

 טָעוװ ,טָאנ ןייד ,טָאג ןָעוו
 הּור ןֶעּבֲעג ריד

 ו - % :

 .עטכַאװשַעגּבָא יד (5 ,ַעדנֶע ןופ ןֶעגָאלשעעגּבָא (1
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 בא לכ ש
 ביִבֵּסִמ

 ו +

 דנײֿפ ענייד ַעלַא ןוֿפ

 ,םורא ןוֿפ

 ,דנַאל םָעד ןיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ ךיהלא

 [. : ו
 הָּתׁשִרְל
 ָחְמִּת
 קלע רֶכְ תֶא
 םימשה תַחְקִמ
 ;חַּכְׁשִּת אל

 לייטּברָע סלַא ריד םיג

 ,ןָעְּבְרְע ּוצ סע

 (ןעקעמסיֹוא ּוטסלָאז

 קלמע ןוֿפ ןֶעקנַעדנַא םָאד

 ,לעמיה םָעד רָעטנּוא ןופ

 -ןֶעסעגרעֿפ טינ טסלָאז

 :הרטפה

 וכ .אֹובָת יִּב
 ןייז טעו סֶע ןּוא .א

 ..י---א ,דנ והיעשו

 הֶיֵהְ .א

 ןעמוקניירַא טסָעוו ּוד ןעוו ו לא אֹובֲת יִּב
 דנַאל סָאד יא

 "מ ל מ
 תשרי
 :הָ תב

 תלו
 עגנילטשרע יד ןוֿפ תישארמ

 רַעד ןּוֿפ ןָעמכּורֿפ עַלַא ןּופ הָמְדֲאָה יִרּפ ַּב
 ,ררֶע |
 2נײרַא טסָעװ ּוד עכלעוו איִבָּת רשא

 - לא ר ריד טיג

 ,ןָעְּבְרְע סֶע טסֶעװ ּוד ןּוא

 ,ןעניואוו ןירַאד טסָעו ּוד ןּוא

 ןעמהָענ ּוטסלָאז .ב

 ,דנַאל ןייד ןּוֿפ ןֶעגניירּב = ָךצרַאְמ

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ ךיהלא הָוהְי רֶׁשֲא

 ,ריד טיג הל ןתֹנ

 ןעגעלנײרַא טסלָאז ּוד ןּוא אנטב ָתְמְשו
 ,ּברָאק םָעד ןיִא

 ןיא ןהָעג טסלָאז ּוד ןוא םֹוקֵּמַה לא כלה
 ,טרָא םעד

 ,ןעגיליטרֲעֿפ (1

 ץירַאֲה לֶא יִתאֵביִּכ

 המירצמ דָרִיַו

 .וכ ,הכ ,אובת ,אצת ,םירבד
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 / יור - ּוצ :םש ומש של

 וצ ןעמוק טסלָאז וד ןוא ג ןהכה לֶא תאו .ג
 ,רעטסעירפ םָעֹד

 ןייז טָעוו רעל היהי רשא

 ה םיִמָיּב
 יָא ָּתְַמָאו
 םֹוּיַה יִּתְדַּנִה
 ךיהלא החיל

 ,טייצ רֶענֶעי ןיִא

 :ןעגָאז םהיֵא טסלָאז ּוד ןוא

 טנייה (!קנַאד ךיַא

 ,טָאג ןייד ,טָאג

 ןעמוקעגנירַא ןיּב ךיא סָאװ
 ,דנַאל סָאד ןיִא = = | א
 ןערָאװשענּוצ טָאה טָאג סָאװ הוהי עבשנ רשא

 וניתבאל

 :ּנל תל
 ןהכה חקלו .ד

 ,ןרָעמלע ערעזנּוא ּוצ

 .ןִעּבַעג וצ זנוא

 לָאז רעטסעירפ רעד ןּוא .ד

 ןֶעמהָענ ּברָאק םָעד אנטה

 ,דנַאה ןייד ןוֿפ ְךֶדָיְכ

 ;קָעוְוַא םהיֵא לָאז רֶע ןּוא וחיִּנִהְ

 ל אלא רק חַיִל
 ;ל יהא , הוה

 ָתְרַכָאְו תינעו .ה
 ךיִהלֲא הָוְי יִנָפְל
 יִבָא דָבא יִּמַרֲא

 .טָאנ ןייד ,טָאנ ןופ

 ןעיירשסיוא טסלָאז ּוד ןּוא .ה
 ןעגָאז טסלָאז ּוד ןּוא

 :םָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ

 ןֶעווֲעג זיא רַעמָאֿפ ןיימ
 ,ימרא רָעדנרעדנַאװמורַא'נַא
 ןעגנַאגעגּבָארַא זיִא רֶע ןּוא

 םירצמ ןייק
 ןעטרָאד טָאה רֶע ןּוא םש רֶנֹיו
 טניֹואוועג צצה
 ,ןעשנעמ גינעוו .םימ טעמ יתמּב

 ןערָאװעג ןעמרָאד זיִא רֶע ןוא :םש יהיו

 ,רעסיורג א קלָאֿפ ַא לֹודַּג יֹונְל

 ַא  ןוא רֶעגיטכַעמ ַא - + ברו םוצע
 .רָעכיירלהַאצ טו

 ןֶעגעלקַעװַא (*  .ןעקרֶע ,גָאז ךיִא (1
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 ונתא ּועריו -ו

 םיִרְצַּמַה
 זנוא ןַעּבָאה םירצמ יד ןּוא .ו

 ןָאהטַעג סעטכעלש
 ,טגינייּפעג זנוא ןעּבָאה ייז ןוא ונונעיו
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 ל
 :השק הדבֲע

 ןֶעירשֶעג ןַעּבָאה רימ ןוא + הו לֵא קעצנו ₪
 ,טָאג ּוצ |

 ערעזנוא ןופ טָאג רעד וניִתְבָא יהלא

 הוהי עמשיו
 ,ןרעמלע

 טרעהרעד טָאה טָאג ןוא

 ונלק תא

 נע תֶא ארי
 ונלמע תֶאְו
 : ונצחל תֶאְו

 הָוהְי ונאצליו .ח

 = ממ
 הקו די
 היוטנ ערזבו

 לג אד

 טגעלעגֿפֹורַא ןַעּבָאה ייז ןוא
 זנוא ףיֹוא

 .םייּברַא ערָעווש א

 ,םיטש רֶעזנּוא

 רעזנּוא ןהָעזֲעג טָאה רֶע ןּוא
 דנֲעלֶע

 ' - הימ רֶעזנּוא ןּוא

 .גנּוקיררַעּב רַעזנוא ןּוא

 זנוא טָאה טָאג ןּוא .ח
 טרהיֿפָעגסיֹורַא | \
 | םירצמ ןּוֿפ

 דנַאה רַעקרַאטש ַא טימ

 ?סיֹוא'נַא טימ ןּוא

 קערש ןעסיֹורג א טימ ןּוא

 טימ ןּוא ןעבייצ טימ ןּוא ;םיתפמבו תותאבו
 .רָעדנּואוו 7 :
 2נײרַא זנוא טָאה רֶע ןּוא .ט ונאביו .ט

 טכַארּבעג ה
 " ,טרָא ןשיד ןיא הֶּזַח םוקמה לא

 וגל תו
 תאֹּזַה ץֶראַה תא

 בָָח הֵכָו ץֶרֶא
 ; שבדו
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 ןֶעּבַעגעגּבָא זנוא טָאה רֶע ןוא

 ,דנַאל סעזיד

 ךלימ טסילֿפ סָאװ דנַאל א
 .גינָאה ןוא

 ,טציִא ןּוא .י התעו -י

 טכַארּבעג ךיא ּבָאה טָא יתאבה הנה

 עגנילטשרע יד תישאר תא

 ,דרָע רעד ןופ טכּורֿפ יד ןּופ חַמְדאָה ירַּפ

 יל ָּתַחָנ רֶׁשֲא
 הוהי
 ב7:

 רימ טסָאה ,טָאג ,ּוד עכלֶעו
 .ןֶעּבעגעג

 | םרָא ןֶעטקֲערטשַעג

 9 .וכ ,אובת ,םירבד

 סֶע טסלָאז ּוד ןּוא ןתחנהו
 (*ןָעְלָעטשקָעווא

 ,טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ ךיהלא הָוהְי נפל

 ןֶעקּוּב ךיז טסלָאז ּוד ןוא ָתיוחתשהו

 .טָאג ןייד ,טָאנ רָאֿפ הלא הוה נפל

 ךיז טסלָאז ּוד ןוא .אי ּתְחַמָׂשְו .אי
 ןַעהערֿפ | :
 - ,ןעמּוג םָעלַא טימ בוטה כב

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ | ₪ ןָנ רׁשֲא
 ריד עב היהלא

 תה ייד ןיא "  "בל
 ולה הָּתַא

 רַעכלַעוו ,גנילדמערֿפ רֶעד ןּוא ךְֵרקְּברׁשִארַגַהְ
 .ןרעיוט ענייד ןיא זיא

 / רָעד ןּוא ּוד

 .ינש
 ןעגידנֶע טסָעװ ּוד ןַעװ בי הֶּלַכְת יִּכ .בי

 עטנהעצ סָאד רָאג ןֶעּעג | < לָּכ תֶא רָׂשֲעַל
 (?עריירמעג ענייד ןופ ְךְַאּובְּת רַׁשְעַמ

 = ההֶאי ןעטירד ןיִא תֶׁשיִלְׁשַה הָנָשּב
 ,ןעטנהעצ יד ןופ רהָאי סָאד רֶׂשֲעַּמַה תַנְׁש

 ןַעּבעגּבָא טסֶעװ  ּוד ןוא יוסל התת
 ,יול םעד \

 ,גנילדמָערֿפ םָעד ר

 הָנְמְלַאלְוםֹותָיַל
 רעש ּולְכא
 .וׁשבׂשְ
 תמש .גי

 ,עוומיוו רעד ןּוא עייוו םָעד

 ןיִא ןֶעסֶע ןֶעלַעו ייז ןּוא
 ןרֶעיֹומ ענייד

 .ןייז טַאז ןֶעלֶעװ ייז ןּוא

 = ןעגָאז ּוטסלָאז (ןאד) .גי
 טָאג ןייד ,טָאנ רָאֿפ ל
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 טמַארָעגסיֹוא ּבָאה ךיא שה ית
 עגילייה סָאר

 זיוה םוֿפ תיבה ןמ

 .ךיוא סע ּבָאה ךיִא ןוא ית םג
 ןעבְעגעגּבֶא

 ,גנילדמַערֿפ םָעד ןּוא יול םַעַד רגלו .יולל

 ,עוומיװ רָעד ןוא עייוו םָעֹד | חַנָמְלאָלְ םותיל

 .טֿפניקנייַא ,גַארטרֶע (? .ןְענַעלקֶעװַא (:
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 .ףֶתָוְצִמ לֵכְּ
 ינתיּוִצ רֶׁשֲא
 ִּתְרַבָע אל
 ךיֶתצְּמִמ
 +יתחכש | אֹלְו

 ינאב יתלכַא אל .רי

 ונממ

 ומ יִתְרְעְב אלו
  אָמְטּב
 ומ יִתַתִנ אלו
 תל
 | יתעמש

 יִתְלא הוה לק

 נתי רָשָא :
 הפיקשה .ומ

 השר ןועַממ
 - משה מ
 ְךֶּכַע תֶא רב
 - לֵאָרְׂשִי תֶא
 0 הָמְדֲאָה תֶאְו

 ול הָּתַת רֶשֲא

 ּעְִׁנ ֲֶַּׁ
 -י וניִתְבָאל

 .ץרא
 :שבדו בָלֶח תַבָ

 הֶּזַה םויה זמ
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 .דימלתהו הרומח תרות

 לָעֿפֲעּב ןייד ךָאג ןעצנַאג ןיא
 ,ךָאנ

 ;ןֶעלַהָאֿפֲעּב רימ טסָאה ּודיוו <

 ןעמָארמענּבָא טינ ּבָאה ךיא

 להָעֿפֲעּב ןייד ןופ

 .ןעסעגרַעֿפ טינ ּבָאה ךיִא ןּוא

 ןעסֶענַעג טינ ּבָאה ךיִא .די
 רָעיֹורמ ןיימ ןיִא

 ,ןופרער

 :סיוא טינ ּבָאה ךיִא ןוא
 ןוֿפרעד טמַארֲעג

 | ,ןיירנוא (ןעוועג) ןיכ ךיִא ןֶעוו

 טינ ןוֿפרָעד ּבָאה ְךיִא ןּוא

 ,ןעמיוט א ראפ

 טרעהַעג ּבָאה ךיא

 ,טָאג ןיימ ,טָאג ןוֿפ םיטש יד

 | ןָאהטעג ּבָאה ךיִא

 רימ טסָאה ּוד יוו סעלַא
 .ןעלהָאֿפַעּב -
 סיֹורַא קוק .וט

 ,גנוניֹואוו ןעגילייה ןייד ןוֿפ

 ,לָעמיה םָעד ןופ

 קלָאֿפ ןייד ׁשנֲעּב ןּוא

 = לָארשי

 = חנַאל סָאד ןּוא

 ,ןעּבֲעגַעג זנּוא טסָאה ּוד סָאװ

 ןֶערָאװשעג טסָאה ּוד יוו

 ,ןֶערֶעמלערוא ערעזנּוא וצ

 ,דנַאל ַא- -

 .גינָאה ןּוא ךלימ טסילֿפ םָאװ

 .ישילש

 גָאט עיד 0 .זמ

 ןֶעּבעגעג

 .וכ ,אובה ,םירבד

 תושעל

 הֶּלִאָה םיִּקְחַה תֶא

 םיִטפׁשּמַה תֶאְ

 | מש
 ֶתֹא תשע
 ךְבָבל לכ
 :ָּשַפִנ לָכְבּ
 החי תֶא וי
 םֹּיה מאה

 לאל ל תויִל |

 בב כל
 יקִח רמש
 וימפשמו ויתוצמו

 ;ולֹקּב עַמֶשְל
 הוה חי

 םייה ָךֶיִמֲאה
 ול תויהל
 = הָלְנִ םִעָל
 ָל בד ֶׁשֲאַּכ
 וָתֹוצְמלָרמְִׁל
 לע ֶּּתִתלּו =
 םיֹוּנַה לַּכ לַע

 הָׂשָע רֶׁשֲא
 ָלְֲִ
 תֶרֶפְתלוםֵׁשלּו
 שדק סע ₪

 = יט
 .ןֶעמיה 6

 ןָאהמ ּוצ

 . ןֶעצעזֶעג עזיר

 ,ןעטבער יד ןּוא

 (!ןַעטכַאּבָאֲעּב טסלָאז ּוד ןוא

 ןָאהמ ייז טסלָאז ּוד ןּוא

 ןעצרַאה ןַעצנַאג ןייד טימ

 .עלַעעז רַעצנַאג ןייד טימ ןּוא

 -י טָאג וי

 ,ןֶעּביֹוהרֶער טנייה ּוטסָאה

 טָאג םּוצ ריד רַאֿפ ןייז לָאז רֶע

 ןעגעוו ענייז ןיִא ןהָעג ּוצ ןוא

 ענייז ןֶעמכַאּבָאֵעּב ּוצ ןּוא
 ןֶעצעזַעג

 ענייז ןּוא ןַעמָאּבַעג ענייז ןוא
 , ןעטכער

 ;םיטש ןייז ןַערעה ּוצ ןוא

 טָאג ןּוא ,חי

 ןַעּביֹוהרֶע טנייה ךיד טָאה

 < םהיִא רַאֿפ ןייז ּוצ

 ,קלָאֿפ םעבילמיהטנַעגײַאנַא |
 ריד טָאה רֶע יוו יֹוזַא <

 ,ןעבָארּפשרַעֿפ
 עלא ןַעטכַאּבָאָעּב ּוצ ןוא

 .ןַעמָאּבעג ענייז
 (* ןַעלֶעטש ּוצ ךיד ןּוא .טי

 רֶעכעה
 ,ןַענָאיצַאנ ַעלַא רֶעּביִא

 ,ןֶעֿפַאשֲעּב טָאה רַע ַעכלַעוו

 = םהּור םּוצ
 רּוצ ןּוא ףּורָעּב םּוצ ןּוא

 ,טכַארּפ =
 ןייז טסְלָאז ּוד םּוא ןּוא

 קלָאֿפ סעגילייה ַא
 ,טָאנ ןייד ,טָאג רַאֿפ

 .טדֲערֲעג טָאה רֶע יוו

 .ןַעּבֶעג (



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,כ - .יעיבר

 השמ ןָעלהָאֿפָעּב טָאה .א השמ וציו .א

 לָארשי ןוֿפ עטסעטלָע יד ןוא לֵאָרְִׂי ינקו

 קלָאֿפ םִעַר םָעָה תא

 :יֹוזַא רמאָל

 (רהיִא טלָאז) ןַעמְכַאבָאְעב רמש

 הָוְצִּמַה לָּכ תֶא
 הּוצִמ יִכנַא רֶׁשֲא

 ,טָאּבַעג ַעצנַאג סאד

 ְךייַא להָעֿפעּב ךיִא סָאװ
 .םנייה !:םויה םֶכַתֶא

 ,ןייז טעו .ב היה .ב

 טָעוו רהיא ןעוו ,גָאט םֶעד ןיא | ורבעת רֶׁשֲא ב
 ןדרי םָעד ןהָעגרָעבירַא ןדריה תֶא

 ,דנַאל סָאד ןיִא זר א
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 ,ריד טיג | : ןתנ

 ןָעְלעמשפיוא ריד ּוטסלָאז ל תמקהו

 רענימש עסיֹורג  תֹולֹרְג םיִנבא

 ןערימשעּב ייז טסלָאז ּוד ןוא :דישב םתא תדשו
 .ךלַאק טימ י-ה + +נדנ
 ןַעּבײרשנָא טסלָאז ּוד ןּוא .ג  ןְהיֵלֲע ֵּתְבַתַכְו ג

 ייז יוא : ; ₪ 0 ל:

 1 רֶעטרֶעװ עלא יִרבִּד לַּכ תא

 ,ערהעל רֶעיד ןוֿפ תאזה הרותה

 ןעּבָאה טסָעוו ּוד ןַעוו ךרבעב
 ,ןָעגְנַאגֶעְגְרְעבירא וה
 ןעמוקנירַא טסלָאז וד םּוא אֹבֵּת רֶׁשֹא ןעמל

 ,דנַאל םָאד ןיא ץֶרֶאה לֶא

 ,טָאנ ןייד ,טָאג סָאװ היא הָוהְי רֶׁשֲא
 ,ריד מיג /

 ,דנַאל .ַא ץרא

 ,גינָאה ןּוא ךלימ טסילֿפ סָאװ  ׁשַבְדּו בָלַח תַבְו

 ענייד ןּוֿפ טָאג רעד ,םָאג יוו ר רב רֶׁשֲאַּכ
 רע 'ריד  טָאה ,ןרעטלע

 .ןעבָטרפש ל ָחבָא יהא

 ;לֶזְרַּב

 תומלש םיִנֵבֲא ו |

 בש תלכו

 1 .זכ ,אובת ,םירבד

 ,ןייז לָאז סע ןּוא .ד הֶיִהְו .ד

 ןהֵעגרֲעּבירַא טָעוו רהיא ןָעוו דריה תא םֶכְרבֲעְּב
 , ןדרי- םַעד <

 ןֶעלָעטשֿפױא ר רהיִא טלָאז ומיקת

 ,רָעניימש עיר הֶּלֲאָה םיִנֵבֲאָה תֶא

 להָעֿפֲעּב ךיא ַעכלַעו ןֶעגֶעוו המ יכנא רשא

 ,טנייה ךייא םויה םכתא
 ,לביע גרַאּב םַער ףיֹוא לבי רַחּב

 ןערימשעּב יז טסלָאז ּוד ןוא ;דיׁשּב םתֹוא תדשו
 .ךלַאק טימ סה דר זנדנ
 ןֶעיֹוּב טרָאד טסלָאז ּוד ןוא .ה במ םש ָתיִנְב .ה

 רַאטלַא'נַא 2
 ,טָאג ןייד ,טָאג ראפ | | ךיהלא

 ב הבזכ
 םֶהיִלֲע ףיִנָת אל

 ,רָענייטש ןוֿפ רַאטלַא'נַא

 ןעביוהפיוא טינ טסלָאז ּוד
 יז ףיֹוא \

 .ןֶעזייַא ןייק

 רענייטש עצנַאג (ןופ) -ו

 ןֶעיֹוּב ּוטסלָאז הנבת

 רַאטלַא םָעד חַּבְוִמ תֶא

 יל ל
 תלוע
 : ךיִהלֶא הָוהיל

 מל תי

 ,טָאג ןייד ,םָאג ןופ

 םהיֵא ףיוא טסלָאז ּוד ןּוא
 ןעגניירבפיוא \

 | רעַפּפָאצנַאג

 .טָאג ןייר ,טָאג רַאֿפ

 ןעטכַאלש טסלָאז ּוד ןּוא
 רַעֿפּפָאסנַערעירֿפ

 ,ןֶעסֶע טרָאר טסלָאז ּוד ןּוא

 ּתַמָׂשְ
 +ףיחלַא החי ינפל

 ןעהַערֿפ ךיז טסלָאז ּוד ןּוא

 .טָאג ןייד ,טָאג רָאֿפ

 ְָבתְכְו .
 םינָבֲאָה לע
 יִרְִּד לָּכ תא
 תאּזה הָרֹוּתַה
 ; בַטיַה רֵאַּב

 ןעּבײרשֿפיוא טסלָאז ּוד ןּוא .ח

 רענייטש יד ףיֹוא

 רעטרָעו עלא

 ,ערהֲעל רָעזיד ןּוֿפ

 .טרָעלקרֶע טּוג =
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 הֶׂשֹמ רֵּבַדְַו .ט

 םיולַה םינהּכהו

 .דימלתהו הרומה :תרות

 .השמ טרָערֲעג טָאה -ט

 ,םיול יד ,רעטסעירּפ יד ןּוא

 ,םירבד

 לֵביע רהב

 רֶשֲאְו דג ןְבּואר

 .זכ ,אובת

 :לביע גרַאּב ן'ֿפיֹוא

 ,רשָא ןּוא דנ ,ןבּואר

 .ילחפנ ןוא ןד ,ןלובז ןּוא יָת ןד לב לַארשי ץנַאג ּוצ .לֶארְשִי ַּ לא

 ;סיוא ןעלָאז םיול יד ןוא יי = םיִולַה ּונָעְו .די :סעדנעגלָאֿפ רמאל
 וו =

 עיירש

 : ןעגָאז ןעלָאז יז ןּוא ורמאו (םהענרַעֿפ תכסה

 לָארשי ןוֿפ רענֶעמ עלא ּוצ לָאְרְשי שיא ַּכלֶא !לָארשי רעה ןּוא לֵארְׂשִי עַמשו

 :םימש רעכיוה א םימ :םֶר לוק . גָאט ןעזיד ןיא הזה םויה

 ,ןַאמ רעד זיא טבּולפרע5 .ומ שיאה רורא .ומ קלָאֿפ ַא ַא ןערָאװֶעג ומזיב םעְל תייֵהְנ

 ןעכַאמ םָעוו רַעכלֶעו הֶׂשֲעַי יׁשֲ .טָאר ןייד ,טָאג רַאֿפ , בי הלא הויל

 א ליב ןעקאהעגסיוא א .הֵכּסַמּו 4 = ןערעה טסלָאז ּוד ןוא .י מ .
 ,טָאג ןופ (?ליירג ַא

 ןוֿפ דנֲעה יד ןוֿפ קרָעװ 8
 ,רעטסיימ א

 הוהי תַבֲעֹוּת

 | ערע ןּוא = רֶתּסַּב םשו ,ןעצעזעג ענייז ןוא ויקח תא | ןַעטָאֹּבַעג | + וה ש + ב ענייז ןָאהט כ סל וד ןוא תוצמ תא הושע ׁשֶרָח יִדָי הַשָעַמ
 רַעֿפמנע צצ הצר | | | תת + למ
 !מָ :ןעגָאז - ייז ןּוא : ןמא ּורמאו .טנייה : םויה

 ,רעְד זיִא טכולֿפרַעֿפ .ומ | רורא .זמ .ישימח
 רעמָאֿפ ןייז =טינטצעש סָאװ ןמאו ןיבא הלקמ | : ןָעלהא נב טָאה השמ ןוא .אי השמ וציו .או

 !רֶעטּומ ןייז ןוא ו - קלאפ םעד
 .ןמָא :ןַעגָאז | הל"4ל ל לב גָאט םָענעי יא אוהה םויּב לָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןּוא :ןמא םעהלַּכ רַמאְו קלָאֿפ םִע םָעָה תֶא
 ,רֶעד זיִא טכּולֿפרַעֿפ .וי רורא .זי 2 ו
 ; רמאל

 ּודְמַעַי הָּלִא .בי

 םָעָה תֶא ַךֶרֶבְל

 ;יֹוזַא
 ץינערג יד רֶעּביִא טקּור סָאװ

 !(= ןעטסכענ ןייז ןופ
 לָאז קלָאֿפ ַעצנַאג סָאד ןּוא

 .ןמָא :ןעגָאז

 =  ןהָעטש ןַעלָאז עזיר .בי והער לּובְנ גיִסַמ !
 קלָאֿפ סָאד ןַעשנֲעּב ּוצ ןֵָאםָעָהלָּברַמָאו

 0 זיִא טכּולֿפרַעֿפ .חי רורא חי | ,םיזרג גרַאּב ץֿפֹוא | = םיִּזרְג רה לע

 לע םיִא 0 0 7015 רע 700 | ןהפנהעבירא טו ריאןעו ןדריהתאםכרבעב
 א עא ל 1 ל | הי ןא יו יא ןטפש הוחל ןעמש
 ,רעד זיִא טכּולֿפרַעֿפ .שי רורא .טי ,רבששי ןוא | רכששיו

 טכַער סָאד לייק סָאװ טפשמ הממ .ןימינב ןּוא ףסוי ןוא : מינו יו

 : א ֿפ ןוא לרפא ןופ הָנמְלְ םותָי רֵּג ןהעמש ןעלָאז זיר ןּוא .גי ודמעי הלא .גי

 0 קלאפ עצנַנ סור ןוא מ בעלמא | ךולפ םצ  הֶללּקַה לע

 .דניירפ (* .טַעטכַארַעֿפ (? .טייקנידריוונּוא'נַא 01 .ןעקרעמ ,ןעייוושלימש -- טקש =תכס (1



 דימלתהו הרומה תרות

 הָלְנ יִּכ ויָבֲא תַשֶא םָע בָבש רּורָא כ

 רורָא .אכ :ןֵמָא םֶעָה לָּכ רַמָאְו ויִבָא ףְֹ
 :ןֵמָא םָעָה לַּכ רמָאְו הַמֲהַּב לכ םע בכש

 וא ןיִבַא תַּב ותֹחֲא םע בבש רורָא .בכ

 רּורא -גכ :ןַמָא סָעָה לָּכ רַמָאְו ֹומִא תַב

 :ןמָא םָעָה לָּב רַמְָו יתנתח םִע בֵכֹׂש
 ,רעד זיא טכּולֿפרַעֿפ .דב רורא .דכ

 !ןעמייהעג םיִא = רוי == ,ןעטסכענ ןייז טגָאלש סָאװ רתפב והָעַר הֵּכַמ

 לָאז קלָאֿפ ץצנַאג סָאד ןוא :ןמא םעה לַּכ רַמֲאְו
 .ןמֶא : ןַעגָאז הפ  דצ + הדג
 ,רָעד זיא טכּולֿפרַעֿפ .חכ רּורַא .הכ

 גנּובֲעטשֶעּב טמהָענ סָאװ דחש חקל
 ,ןָאורֲעּפַא ןעגָאלשרָעד ּוצ םוא ׁשֶפָנ תֹוּכַהְל

 | 7 ! טולב םעגידלושנּוא יקנ םּד

 לָאז קלָאֿפ עצנַאג סָאד ןוא :ןמאםעה לּכרַמאְו
 ןמָא :ןַעגָאז --
 ,רעד זיִא טכּולֿפרֲעֿפ .וכ רּורָא .וכ

 (:ןעמלַאה םינ טעו םָאו = םיקי אל רֶׁשֲא

 רֶעטרָעוװ יד ירבד תא

 ערהָעל רֶעיד ןוֿפ תאזה הרותה

 םתוא תֹוׂשֲעַל

 ןמָאֶעָהלֶּרמֶאו
 !ייז ןָאהמ ּוצ

 לָאז קלָאֿפ עצנַאג םָאד ןוא

 | .חכ
 ,ןייז טָעוװ .א הִיָהְו .א

 = ןערעהּוצ טסָעװ ּוד ּביֹוא עַמְׁשִּת מש -

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד ךיהלא

 . "תושעל "משל
 ויתוצמ לָּכ תֶא

 וצְמ יִכֹנָא רֶׁשֲא
 א: םויה

 ןָאהמ ּוצ ןעטכַאּבָאַעּב ּוצ

 ,ןַעמָאּבַעג ענייז עלא

 ריד להָעֿפּב ךיא .עכלַעו

 ,טנייה

 .ןָטגיִמְעמשטב ,ןָעלָעמשפיוא (1

 אמ ףורֶּב .ה

 99 .חכ ,זפ ,אובה ,םירבד

 0 עלעטש 2 ךיר ,טָאג ןייד ,טָאנ םֶעו היהלא הָוהי ךְנַתְנ
 : רַעכעה ןוילע

 ןוֿפ ןענָאיצַאנ עלא רֶעּביִא :ץראה ייזג לכ לע
 .דרֵע רער ובו ָכ 4
 ןעמיקנָא ןֶעלֶעו םָע ןוא .ב = ְךיִָע ּואֵבּו ב

 ריד ףיֹוא
 נוגע עלא עיד הָלֶאַה תוכרּבה לכ
 ?רָעד ךיד ןעלֶעוו יז ןּוא ףנישהו

 ,ןעכיירג | יג
 ןערעהוצ טסְעוו ּוד ןַעוו עַמְׁשִת יכ

 = יהלא הָוהְי לוק
46 5 

 יעבור
 .םיִא ּוטזיּב טשנֶעּבעג ןוא , הָּתַא רָב

 רלָֿפ 0 ,הָדֵׁשַּב
 טכּורֿפ יד זיִא טשנֶעּבעג .ד ףנטב ירַּפ ורב .ד

 בייל ןייד ןוֿפ
 דרָע ןייד ןופ טכּורֿפ יד ןּוא ףתמדא יִרּפְ

 .ףֶּתְמֶהְב ירפו

 ךיפָלֲא רנש

 :ךנאצ תורתשעו

 .טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד

 רעד ןיא ּוטזיב טשנֶעּבַעג .ג
 ,טרָאטש

 ,היפ ענייד ןוֿפ טכורפ יד ןוא |

 | ןופ ענעֿפרָאװעגסיֹורַא יד
 רעדניר נייד |
 . ןוֿפ גנורהָעמרָעּפ יד ןּוא

 .ףָאש נייד
 ּברָאק ןייד זיא טשנֶעּבֶעג .ה

 .רָעטלומגייט ןייד ןוא !ָךֵּתְרַאְׁשִמּו
 ןויד ןיא וטזיב טשנֶעּבעג 0 ךאבּבהַּתַאַדּורַּבו

 ןויד | יא וטזיב טשנֶעּבעג ןּוא - התא ורבו ןעמוקניירא

 ן* 56 : .ןהָעגסיורַא :תאצּב

\ 

 .יש ש

 ןַעּבעגּבָא טָעוװ טָאג ד =

 ,דנויפ ענייד

 ןעגעג ףיוא ןטהעטש עכלֶעוו <

 הי ןֵּתִו ו
 יבא תֶא
 ףיִָע םיִמָּקַה
 יריד ריר רָאֿפ עטגָאלּפעג ךיִנְפְל םיִפּגִנ
 -  ָעֹװ ןייֵא ףיוא דחא ְךְרַדְּב

 ני ןהָענסיֹוַא ייז ןעלֶעו ָךיֶלֵא ּואְצְי
 ;רַידרָאֿפ ןעֿפױלטנַאייז ןָעלָעו היפ וס !- - עו ןעבעיז ףיוא ןוא םיכרד הָעבִׁשֹבו

 - עמ (
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 מא הָוהי וצי .ח
 הָָרְּבַה תֶא
 יָמֲָאַּ
 רי חַלָׁשִמ לכְב
 ןִראּב ּךְכרְבּ

 למ
 ול הָוהְי ךמיקי .ט

 שודק םֵעְל

 חל עַּׁשנ רש
 רמְׁשְת יִּכ
 תוצמ תא

 לא ה
 וירד כלה
 וארו יו

 ֶרָָה ומ לָּ
 הָוהְי םש יב

 לע אָ
 : ךממ ואריו

 הוי ךְרתוהְו .אי
 0 הבול

 נב יִרְפַּ
 מב ירבו
 מרא ירבו
 ָמרַָה לע
 .הָיְי עַּׁשִנרֶׁשֲא
 =  ףיִתֹבֲאַל
 ל תק

 .דימלתהו הרומה תרות

 ןעלהָאֿפַעּב טָעוװ טָאג .ח
 ריד יב = | |

 ןָעגְעו םָעֹד

 ןעְרעלבייפש ץנייד ןיִא

 ?רָעטנּוא רֶעדֲעי ןיא ןּוא
 ,דנַאה ןייד ןוֿפ גנומהֲעג

 ןעשנַעּב ךיד טָעוו רֶע ןּוא
 ,דנַאל םיִא

 ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ

 .ריד טיג

 ןעלעטשֿפיוא ךיד טָעוו טָאג .ט
 םהיִא רַאֿפ

 ,קלָאֿפ ןעגילייה םּוצ

 ריד טָאה רֶע יװ יֹוזַא
 ,ןַערָאװשעגּוצ

 ןעמכַאּבָאֲעּב טסָעװ ּוד ןַעוו

 ןַעטָאּבַעג יד

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ

 ןיא ןהֵעג טסָעװ ּוד ןוא
 .ןֶענֶעוו ענייז |

 ןעהעז ןֶעלַעװ סַע ןוא -י

 ,דרָע רָע ןּוֿפ רעקלָעֿפ עלא
 ןעמָאנ סָעטָאג זַא

 ריד רֶעֹּביִא ןַעֿפּורעג טרָעוו

 ריד רַאֿפ ןֶעלַעו יז ןּוא
 .ןַעטכריֿפ

 ךיד טָעװ טָאג ןּוא .אי
 ןֶעזָאלרָעּביִא

 ןַעמּוג ּוצ

 בייל ןייד ןופ טכּורֿפ רעד טימ

 ןופ טכּורֿפ רעד טימ ןּוא
 היֿפ ץנייד

 ןופ טכּורֿפ רעד טימ ןּוא
 רָע ןייד

 ,ררָע רעד ףיוא

 ןערָאװשַעג טָאה טָאג סָאװ

 ןרֶעטלֶע ענייר ּוצ

 .ריד ןֶעּבעַא ּוצ

 ןענַעֿפֿפיױא ריד טָעוו טָאג -כי ָךל הוהי חַּתַפָי .בי

 בוטה ורצוא תא

 םימָּׁשַה תֶא
 ָךצְרַא רממ תֶתָל

 ,ץַאש ןעמוג ןייז

 ,לעמיה םָעד

 ןופ ןַעגער םָעד ןַעּבַעג ּוצ
 נַאל ןייד

 7 .,םייצ ןייז ןיא ותעּב

 ןעשנָעב ּוצ ןוא ךְרַבְלּו

 ,דנַאה ןייד ןּוֿפ קרָעװ ןֶעדֶעי רד השעמ לכ תא

 עלעיֿפ ןעהייל טסָעװ ּוד ןוא םיּבַר םיֹוג תיולהו
 ,ןֶענָאיצַאנ |

 .ןעהיילטנַא | = ד = םינ טסָעװ ּוד רֶעֹבֶא : הולת אל התאו
 ךיד טָעװ טָאג ןוא .י| = החי נתנו גי

 = ,(1טפיוה םּוצ ןַעכַאמ | שארל ₪

 ,(?ףייווש םּוצ טינ ןּוא בֵנְזִל אלו

 הָלְעַמְל קר ָתייְֵו
 מל היְהֶת אלו
 = עַמְׁשֶת ִּב
 תֹוצִמ לֶא
 לא הָהי
 ירא
 0 םויה
 ; תושעלו רֹמְׁשִל

 . רּוסָת אֹלְו .די

 םיִרָבְּדַה לָּבִמ
 ךייֵא להָעֿפַעּב ךיִא כלו | יִכנא רשא

 ,םנייה םויה םכתא

 לואמשו ןיִמִי

 ,ןֶעּביֹוא רונ ןייז טסָעװ ּוד ןּוא

 ,ןעטנּוא ןייז טינ טסָעוו וד ןוא

 ןערעהוצ טסֶעװ ּוד ןָעוו

 ןֶעמָאּבַעג יד

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ

 ריד להָעֿפֲעּב ךיִא ַעכלֶעוו

 | טנייה

 ּוצ ןּוא (* ןַעטכַאּבָאעּב וצ
 ,ןָאהט | 0/0

 םינ טסָעװ ּוד ןּוא .די

 (:ןעכײװּבָא
 ,רֶעמרָעוװ ַעלַא יד ןוֿפ

 .,סקניל .רֶערֶא םטכַער

 ןהעג ּוצ םּוא = תבלל
. 5 : : , 

 ,רָעטָעג ערמערפ ךָאנ םיִהלֶא יִרֲחַא
 וו יב םיִרָחֶא

 .ןֶערהֲעקּבָא (* .ןעטיה (* .קָע 6 .ּפָאק +



 .דימלתהו הרומה תרות

 היַהְו .וט

 עַמְׁשִה אל םִא
 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד ָךיִהֹלֲא הוה לֹוקְּב

 תֹוׂשֲעַל רמַשְל

 תֹוְִמ לָכ תֶא

 ,ןייז טָעװ סִע ןּוא .ומ

 ןערעה טינ טסֶעװ ּוד ּביֹוא

 ןָאהט ּוצ ןַעמיה ּוצ םּוא

 ןֶעמָאּבעג ענייז עלא
 ,ןֶעצַעזעג ענייז ןוא ויתקחו

 ריד להָעֿפָעּב ךיא עְכלָעוו ףוצמ יכנא רשא

 ₪ ,םנייה םויה

 ןעמּוק ריד ףיוא ןִעלָעו ךיִלָע ואבו

 ןעכּולֿפ עלא יד הָלאַה תוללקה לֵּב

 = = ךיד ןָעְלָעו יז ןּוא : ךוגישהו
 .ןָעביירגרָעד הי יד

 ןיִא ּוטזיב טכולֿפרַעֿפ ₪ | = התא ו 8 יומ
 טרָאמש רעד .|ריִעַּב

 ב : 7

 ףיֹוא ּוטזיּב טכולֿפרַעֿפ ןּוא | הָּתַא רּורַאְ
 .דלעֿפ םָעד :הדשב

 ּברָאק ןייד זיא טכּולֿפרַעֿפ י ךאנט רורא .זי

 .רעטלּומ?גייט ןייד ןּוא : הֵּתרַאְׁשִמּ

 נטִביִרְּפ רּורָא .חי

 = ףֶתֶמְַא יפה
 < פרש
 נא תרְְשְו
 | הָּתִא רּורָא .טי

 טכורפ יד זיא טכּולֿפרַעֿפ .חי
 בויל ןייד ןיֿפ

 ,דרָע ןייד ןופ טכורֿפ יד ןּוא

 ןוֿפ ענַעֿפרָאװַעגסיֹורַא סָאד
 רעדניר ַענייד

 ןוֿפ גנורהֲעמרָעֿפ יד ןוא
 .ףָאש ןייד

 ןיִא ּומזיּב טכולֿפרעֿפ :טי
 עמוק ןייד ךאבּב

 ןיִא .ומזיב טכּולפרָעפ / הָּתַא רּורָאְו
 .ןהָענסיורַא ןייד : תא

 ריד ףיוא טעו טָאג .כ ָךְּב הָוהְי חַּלַׁשְי .כ
 ןעקישנָא הראה תא

 הַמּוהַמַה תֶא

 תֶרנּמַהתֶאו

 ,ךולפ םָעד

 גנולמּומּוצ יד

 גנומירָארָעֿפ יד ןּוא

 5 .חכ ,אובה ,םירבד

 גנומהענרעטנוא רֶערֶעי ןיא | ךדי חלשמ לכּב
 ,רנאה ןייד ןוֿפ ה
 ,ןָאהמ טסָעװ ּוד סָאװ השעת רשא

 ףרמשה דע
 לענש טינ טסָעװ ּוד זיּב ןּוא .רהמ ךדבא דעו

 ןערעוו ןערָאלרַעֿפ
 טייקניטכעְלש רָעד ּבעילּוצ ךיֶלְלֲעַמ ער ינפמ

 ,ןעמָאהמ ענייד ןוֿפ
 ךימ טסָאה ּוד סָאװ : ינתבזע רשא

 .ןַעאלרַעֿפ - זופ :ח7: + 
 ןעטֿפעהנָא טעו טָאג .אכ ְךּב הוהי קֵּבְדִי .אכ

 ריד ןָא - "5
 רֵבְּדַה תֶא

 ךתא ֹותֹּלַּכ דַע

 הָמָרֲאָה לע
 אָב הָּתַא רֶׁשֲא

 טגיליטרעפ טינ טסעװ וד זיב
 ןערָעו

 | ,טסָעּפ יד

 טינ ךיד טָעװ רֶע זיב
 ןעמכינרעֿפ

 - - הע רעה ףיֹוא ןוֿפ

 / טסמוק וד ןיהּואוו

 הָּתׁשִרְל
 הָוהְי הֵכְּכִי .בכ

 תַחדַּבּו תֶפחַַּ
 / הק
 בֶרֶַבּו רֶחְרַחַבּ
 ןוקריבו ןופדשבו

 = פו
 בָא דע

 .ןֶעּברֶע ּוצ יז

 (+ ןעגָאלּפ ךיר טָעוו טָאג ,בכ

 טימ ןּוא טכּוזדניװש םימ
 רֶעּבעיֿפ

 גנודניצטנע טימ ןּוא

 .טימ ןּוא דנַארּב טימ ןּוא
 סינעקירטסיֹוא

 ןּוא דנַארּבנרָאק טימ ןּוא
 ,גנּוּבלַעגרַעֿפ טימ

 ;רָעֿפ ךיד ןַעלַעוװ יז ןּוא
 (?ןעגלָאֿפ

 ?רָעֿפ טינ טסָעװ ּוד זיב
 ןֶערֶעװ טעטכינ |

 ןערֶעװ טעו סע ןּוא .גכ |
 ,לעמי ה רעד |

 ,פֶאק ייד רבי זיא רַעכלעו

 ָךיִמָׁש ויָהְו .גכ

 ףשאר לע רֶׁשֲא

 ,רָעּפפּוק < תֶׂשֹחְנ

 ,דרָע יד ןּוא ץֶרֶאָהְו

 --- ,ריד רעמנוא זיא עכלעו | ףיתחת רשא

 - שיא לזר
 .ןעגָאיבָאנ (= .ןעגָאלש (:



 ,רימלתהו הרומה תרות = = 6

 ןעּבעג טעו טָאג .דנ הוה ןֵּתִי דנ

 ֵָצְרַא רַמָכ תֶא
 רֵפָעְו קָבָא
 םִימָּׁשַה ןִמ
 ְךיִלָע דֵרָי
 משה דַע
 הָוהְי ְָנֶּתִי .חכ
 יבא יל גנ
 דָחֶא ךֶרֶדַּב

 יִלֵא אֵצֵּת
 םיִכָרְד הָעְבִׁשְבּו
 נפ םוָּת
 הול יי

 דרֲע ןייד ףיֹוא ןָעְגְעְר םלַא

 ,דרָע ןּוא ביומש

 לָעמיה ןיֿפ

 ריד ףיֹוא ןהָעגּבָארַא סֶע טָעוו

 טגילימרָעֿפ טינ טסעװ ּוד זיב
 .ןָערָעוו

 ?רָעּביִא ךיד טָעװ טָאג .חכ
 עב

 ;דנייפ ענייד רָאֿפ טגָאְלפעג

 געוו ןייֵא טימ

 םהיא ןֶענֲעג ּוטסָעװ
 ןהעגסיֹורַא

 ןעגַעװ ןעבעיז טימ ןוא

 ,ןעהילֿפ םהיא רָאֿפ ּוטסֶעוו

 ;קָערש ַא ןייז טסֶעוו ּוד ןוא
 דליּב ₪ :

 ןופ ןעכיירגינעק עלא רַאֿפ| ?ֹוכָלמִמ לכְל
 .דרָע רעד : ץראה

 ןייז טָעוװ עבויל ןייד ןוא .וכ ךתְלבנ הָתיִהְו .וכ

 לֵכֲאַמְל
 םמָשַה ףוע לֶכְל

 עוייפש א

 םוֿפ ןעלגיױֿפ יד רָאג רַאֿפ
 לעמיה

 ןופ היֿפ סָאד רַאֿפ ןּוא  ץראה תמהבלו
 ,ררֵע רעד יע + <: :

 : דיִרֲחַּכ ןיִאו
 הֹוהְי הֵכּכִי .וכ

 םיִרְצִמ ןיִחְׁשִּב
 (+ ןרעטָאלּב טימ א םֶלפְעַבּו

 ירק םירֹוחמבּו
 םרחבו ברגבו

 לכות אל רֶׁשֲא

 ;אֵפְרִהְל

 הָוהְי הֵכַּכִי .חכ

 .טינ (ייז) טקָערש רענייק ןוא

 ןענָאלּפ ךיד םָעװ טָאג .וכ

 םירצמ ןוֿפ גנּודניצטנָע טימ

 עמכיײֿפ ןוא ַענעקורט םימ ןּוא

 ןענָאק טינ טסַעוװ ּוד סָאד
 .ןֶערֶעוו טלייהְעגסיֹוא

 ןעגָאלּפ ךיד טָעוװ טָאג ,חכ

 .,רָערָא ַענַערליג ,ןעריַאָאררַאמעה (:

 .,ץטערק

 .חכ ,אובת ,םירבד

 טימ ןּוא ןיזנהַאװ טימ
 טייהדנילּב = |

 .(גנוּביֹומַעּב:ץרַאה טימ ןּוא

 ןירועבו ןֹוענׁשִּב

 : בֵבָל ןֹוהְמְתֹנּ

 ןעפאמ טסעװ ּוד ןוא .טכ ששממ תייחו .טכ
 פר -} +  קצב

 ,גָאמ ןעטימ ןיִא םירהצב
 יע; יע 7

 טּפַאמ רערנילב רעד יװ| שְׁשמְי רֶׁשֲאַּכ
 רועה

 ,סינרעטסניפ הָעַד ןיִא הלפאב

 .ןעקילנֲעּב טינ טסעװ ּוד ןּוא חילצת אלו

 ,ןֶענֶעװ ענייד ןיא ךיכְרד תֶא

 ןייז טסָעװ ּוד ןוא תייהו
 7 ןיצ }

 לּוזנְו קוׁשָע ךא
 םימיה לַּכ

 : עישומ ןיִאְו
 שֶרָאה ָשָא .ל
 ָנלנׁשִירֶחַׁשיִאו

 ירק הנבּכשי

 הָצְבִ תי
 = ֹוּב בֵׁשֵת אֹלְו

 ןוא טקירדרעטנּוא רּונ
 טּביֹורֲעּב

 / ,ןעטייצ עלא
 .םינ טפלעה רענייק ןּוא

 ןֶעּבָאלרַעֿפ וטסָעוו יורפ ַא .ל

 טָעװ ןַאמ רֶעדנַאנַא ןּוא
 ,(?ןעהטַאריײה רהיא

 ,ןעיוב ּוטסָעוו זיוה א

 טינ ןירַאד טְסָעװ ּוד ןּוא
 ;ןעניואוו

 ּוטסֶעװ ןָעטרָאגנייוו ַא עטח םרכ

 ,ןעצנַאלֿפ הד א
 טינ םהיא טסָעוװ ּוד ןוא : ונללחת אלו

 .ןֶעּביֹולקּבָא 2
 םּכֶא ןייד .אל ְךרֹוׁש .אל

 טא טָעטכַאלשעג זיִא נעל חובט

 ריד טסֶעװ וד ןוא ונממ לכאת אלו

 , י \
 היד וש | זיא לע ןייד ךינְפְּלִמלּוַג ףרמח

 טינ ריד ּוצ ךיז טָעװ רֶע ןוא | ךל בושי אלו
 ; ןערהעקקירּוצ א +

 ףָאש נייר נא
 נייד ּוצ ןֶעּבֲענֶעגּבָא ןְענֶעז

 דנויפ
 .טינ ריד טפלָעה רֶענייק ןוא

 ְךֶביֹאְל תונתנ

 ו עישומ ל יא

 ?ּוצ רעה ןופ גנּורעדנּואװרַעֿפ טימ (
 | .ןָערנָעש (5 .גנּולמּוט



 .דימלתהו הרומה תרות

 ענייד ןוא ןהיז ענייד .בל
 רַעטכַעמ

 וצ ןֵעֹּבַענֲעגּבַא ןֶענֶעז
 ,קלָאֿפ רַערנַא נַא

 ןעהעז ןעגיֹוא ענייד ןוא

 ךיתנבּו ְךיֶנָּב .בל

 רֶחַא םעֶל םיִנְתִנ
 תואר ינו

 םֶהיֵלֲא תלכו

 סויה לכ

 הרי לֵאָל ןיִא
 ָךְתֶמְדַא יִרְּפ .גל

 = שי לָכ

 ייז ךָאנ ןעטכַאמשרעֿפ יז ןוא

 ,גָאט ןַעצנַאג םעַד

 ןייק טָאה דנַאה ןייד רֶעּבֶא
 .טינ טכַאמ

 דרָע ןייד ןוֿפ טכּורֿפ יד .גל

 עהימ עצנַאג ץנויד ןּוא

 ,קלָאֿפ ₪ ןעסָעֿפיֹוא טָעוו םע לכאי

 ,טינ טסנעק ור סָאװ  תעדי אל רשא
 ש :הד א

 ןייז טסָעװ ּוד ןּוא תייהו
 שש ןפר }

 ץּוצָרְו קּוׁשָע קר
 , םימיה לב

 ְּׁשִמ ָתיהְו דל
 נע הֵאְרַּממ
 ;הֶאְרִּת רֶׁשֲא
 הָוהְי הֵכַּכַי .הל

 עֶר ןיִחְׁשִּב
 םיִּכְרִּבַה לע
 םיקשה לע
 לכות אל רֶׁשֲא

 אֵפְרהְל
 קנר ףֵּכִמ

 * ףרקדק דעו
 ךתא הָוהְי לוי .ול

 למ תֶאְו
 ךילָע םיִקָּת רֶׁשֲא
 יוג לא

 טּביֹורֲעּב ןוא טקירדעג רּונ

 .ןעמייצ עלא

 ןַערַעװ טסָעװ ּוד ןּוא ,דל
 גיניזנהאוו

 ןּופ גנוניישרָע רעד רַאֿפ
 ,ןעגיוא .ענויד

 .ןהָעז טסָעוו ּוד עכלֶעוו

 ןעגָאלּפ ךיד טָעוו טָאג הל

 גנּודניצטנֲע רַעזַעּב ₪ טימ

 עינק יד ףיֹוא

 ,ןלעקנייש יד ףיֹוא ןּוא

 ןענָאק טינ טסָעװ ּוד סָאד
 ,ןַערָעוו טלייהעגסיֹוא

 ןֶעלַאּבסוֿפ ןייד ןופ

 .לעמייש ןייד זיּב

 ןערהיֿפקַעװַא טעו םָאנ .ול

 ךיד
 ,גינָעק ןייד ןוא

 ריד ףיֹוא טסָעוו ּוד ןֶעכלֶעוו
 ,ןעלעטשֿפיוא \

 ,קלָאֿפ ַא ּוצ

 .חכ ,אובת ,םירבד

 ּתְעדִי אל רֶׁשֲא
 בו התא
 ׁש ד
 םיִרֲחֲא םיְִלֶ
 :ןְבאְו ץע
 הָמְַל תה יל
 הָיִנָשֶלְו לָשַמְ
 םיִּמַעָה לכַּב

 הָוהי ָךֶנְַנְ רֶׁשֲא
 ;הּמׁש

 "בר ערז .חל

 הֶדָּׂשַה איִצֹוּת

 ףסאת טעמו
659 0 
%. 

 :הָבְרַאָה ולס
 עת םיִמָרְּכ .טל

 ְָּדִבְָ
 הֶּתׁשִת אל ןייו
 רנאת אלו

 ונלכאת יִּכ
 : תָעְלתַה

 ל ּויְהִי םיִתיִז .מ
 ָלּובְג לבב
 ךומָת אל ןְמָׁשִ
 ;ךתיִז לשי יִּ
 תֹונֵבּו םיִנָּב .אמ

 ריִלֹוּת

 ףֶל ּוְהִי אלו
 :יִבְשַּב וכל יִּכ
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 טינ טסנעק ּוד סָאװ

 ,ןרעמלע ענייד ןוא ּוד

 ןענעיד ןעטרָאד טסעװ ּוד ןוא

 ,רֲעמֲעג ערמַערֿפ

 .ןיימש ןּוא ץלָאה

 םּוצ ןייז טסָעוװ ּוד ןּוא ,זל
 ,ןֶעניֹוטשרַע

 םּוצ ןּוא טרָאװכירּפש םּוצ
 טָאּפש

 ,רעקלעֿפ עלא ןָעשיווצ

 ךיד טָעוו טָאג ןיהואוו
 ,ןערהיֿפקַעװַא

 ןַעמַאז עלוֿפ א .חל

 ףיֹוא ןַעגָארטסיֹורַא ּוטסֶעוו
 ,דלַעֿפ סָאר

 ?נייַא ּומסָעװ גינָעוו ןּוא
 , ןעלמַאז

 טעו קירעשייה יד םּורָאװ
 .ןעסערֿפּבָא םִע

 וטסעוו רָענמרעגנייוו .םל
 ןעצנַאלֿפ

 ,ןעמייּברַאעּב ןוא

 טינ ּוטסֶעוװ ןייוו ןייק רֶעּבֶא
 2נײַא םינ טסָעװ ּוד ןּוא ןעקנירט
 ןֶעּביילק

 טָעו םרָאװ רעד םּורָאװ
 .ןערהעצרַעֿפ םִע

 וטסעוו רֶעמיֹוּבלייֵא .מ
 " ,טיּבֲעג ןעצנַאג ןייד ןיא ןֶעּבָאה

 ךיז ּוטסֶעװ לייַא טימ רֶעֹּבֶא
 ,ןַעּבלַאז טינ

 טעוו םיֹוּבלייֵא ןייד מּורָאװ
 .(גנוהילּב יר) ןַעֿפרַאװּבָארַא
 רעטכַעמ ןּוא ןהיז .אמ

 ,ןַערָאּבַעג ּוטסָעװ

 וז ןֶעלַעוו ריד ייּב רּונ
 ,ןייז םינ

 ןהָעגקעווַא ןֶעלֶעוו ייז םּורָאװ
 ,טֿפַאשנַעגנַאֿפעג יד ןיא
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 רֶעמיֹוּב ענייד ַעלַא .במ ְךצֶע לָּב .במ

 מאיר
 :ֶלְצַה שר
 רגה .גמ

 ברב ֶׁשֲא
 ו ךיִלָע הֶלֲעַי

. ₪ 

 הָלְעמ הָלְעַמ
 דֶרֵת הֶּתִאְו

 : המ המ
 ָךְולי אּוח .דמ

 ּונְולַת אל התאו

 שארל היהי אּוה

 בת
 ְךיִלָע ואבו .המ

 הָלִאָה תולה לכ

 דרָע ןייד ןופ טכּורֿפ יד ןּוא

 ,רעדמַערֿפ רֶעד .גמ

 ,ריד ןעשיװצ זיִא רֶעכלֶעוו

 ךיד רֶעּביִא ןִעּביֹוהרֶע ךיז טָעוו

 ,רֲעכעה ןּוא רֶעכֲעה

 ןַעזָאלּבָארַא ךיז טסעו ּוד ןּוא

 .רָעגירדינ ןּוא רָעגירדינ

 ,ןעהייל ריד טָעװ רֶע ,דמ

 טינ םהיא טסָעװ ּוד רַעּכָא
 ;ןעהײל = |

 טּפיֹוה םּוצ ןערֶעװ טעו רַע

 ןערעװ טסעוו ּוד רֶעְבָא
 .(?ףייווש םּוצ

 ןעמוק ןַעְלָעוו םִע ןּוא .המ

 ,ןַעכּולֿפ ַעלַא עזיד

 ךיד ןֶעלֶעװ יז ןּוא ךופדרו

 ןעגלָאֿפרַעֿפ ₪
 ךיד ןַעלָעװ יז ןּוא ךוגישהו
 ןעביירגרעד = = | 0
 טגיליטרעפ טינ טסָעו ּוד זיב ףרמשה דע

 ,ןֶערֶעװ ! - ו
 טרָעהֲעג טינ טסָאה ּוד ליו  ְּתְעַמָׁש אל יִּכ

 לא יב
 רֹמְׁשִל

 יָתְֹּחְוויָתֹוצִמ

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד

 ןֶעטכַאּבָאַעּב וצ

 ענייז ןּוא ןָעמָאּבעג ענייז
 ,ןֶעצִעועג

 ריד טָאה רֶע ַעכלַעוו : ךוצ רשא
 .ןעלהָאֿפַעּב א

 ןייז ןעלֶעוו יז ןּוא .ומ ךב ּויָהְו .ומ
 ריד ןַעְנֲעג = די

 סלַא ןּוא ןֶעכײצ םלַא תפומלּו תואל
 לעיפשייב א: :
 רעדניק ענייד ןֶענֲעג ןוא :םלוע דע ףערזבּו

 .גיּבייֵא ןיּב -- הדעת

 קט ,לָערײװ 6 .ןֶעמהָענּוצ ,ןַעּברַע (}

 | .(:ןַעּברַעדרַעֿפ עלירג יד טעו

 ריד ףיוא

 .חכ ,אובה ,םירבד

 אל רשא תחת .זמ

 תב
. 

 ,טָאג ןייד ,טָאג ךיהלא
!>< >: 

 הָוחְי תא

 בּוטבּו החמשב

 טסָאה ּוד סָאװ ,רַאֿפרַעד .ומ
 טנעידעג םינ

 טימ ןּוא רײרֿפ טימ
 (1 טסול:סנֲעצרַעה

 דוב 645

 לּכ ברמ

 ָתְדַבָעְו .חמ

 הבא תֶא

 ,סָעלַא לעיֿפוצ ןופ

 ןענעיד ּומְסעװ .חמ

 דנייפ ןייד

 ןֶעקישנָא טעו טָאג ןֶעכלעוו | ונחְלשי רֶׁשֲא
 ,ריד ףיֹוא ךב הֹוהְי

 טסרּוד ןיא ןּוא רעגנּוה ןיִא אמצבו בערב

 טײקטעקַאנ ןיא ןּוא םריעבו

 ,םָעֹלַא ןָא (* לָעגנַאמ ןיִא ןוא לכ רסחבו
 4 א } }

 ןעגעלֿפױֹרַא טעו רֶע וא | פזרב לע ןתנו
 ךָאי םֶענרֶעַזייִא'נַא < נה =

 ,זלַאה ןייד ףיֹוא ְךְראָוצ לע

 טינ ךיד םָעװ רֶע זיב ;ָךֵתֹא ודימשה דע
 .ןעגיליטרָעֿפ :

 ןעביוהפיוא טָעװ טָאנ טמ| | החי ֹאָׂשִי .טמ
 ריד ףיוא ךיל : ו יז ( 7

 יו ןוֿפ קלאפ < = = במ יג
 ץֶרֲאָה הָצְקִמ
 האדי רֶׁשֲאַּכ

 = רֶשַָּה == |
 ,קלָאֿפ ַא

 עַמְׁשִת אל רֶׁשֲא
  ֹונֹׂשְל

 םיִנֵּפ זַע יוג .נ
 אָּׂשִי אל רֶׁשֲא

 קל סי
 :ןחי אל רנו

 ,דרָע רעד ןוֿפ עדנע םוֿפ

 ,ןָא טהילֿפ רֶעלדָא' נַא יוו יֹוזַא |

 טינ טסָעװ ּוד סָאװ
 ןהעמשרעפ |

 .ךַארּפש ןייז

 ,קלָאֿפ סָעכַערֿפ א -נ

 ןעמבַא טינ טָעװ סָאװ
 ,ןעמלַא ןייק

 םינ ןָעגנּוי א ןוא
 .ןַעגירֶעננעּב

 .ןעלהעפסיוא ןיא (? .ןֶעליװ ןֶעטּוג ן'מימ (1



 .דימלתהו הרומה תרות

 ןערהעצרַעֿפ טָעוו סֶע ןּוא .אנ ֵכְֲו .אנ

 ךתמהב יִרפ
 ךתמדא יפו
 ףֶדְֶׁשִה דע
 ֶל יִאְׁשִי אלרְׁשֲא

 הוֹי
 - פלא רש

 ךנאֹצ תרתשעו

 היפ ןייד ןופ טכּורֿפ יד

 ,דרָע ןייד ןופ טכּורֿפ יד ןּוא

 טגילימרָעֿפ טינ טסֶעו ּוד זיב
 ,ןֶערֶעוו

 טינ ריד טָעוװ רַע םָאד
 ןעזָאלרֶעּביא

 ,לייֵא ןּוא ןייװ ,ןרָאק ןייק

 ןוֿפ ענַעֿפרָאװַעגסיֹורַא םָאד
 רעדניר ַענייד

 ןּופ גנּורהֲעמרַעֿפ יד ןּוא
 הי יז יי רכד ,ףָאש ענייד

 = ךיד טָעװ רֶע ןּוא .בנ ָךל רַצָחְו .בנ
 ןֶעגנעררֶעּב -

 הי לכ ,ןרעיוט ענייד ַעלַא ןיא
 ןעלַאֿפנייַא טינ טָעוו סֶע יב ךיתמח תדר דַע

 ןרעיומ ענייד
 ,עטסעֿפ יד ןּוא עביוה יד תורצְּבַהְ תהבְגַה

 טסרעכיזרַעֿפ ּוד עבלָעוו ףיוא חב ָּתַא רֶׁשֲא
 4 ֵהָּב

 ,דנַאל ןָעצנַאג ןייד ןיא ףצרא לֵכְּב

 ןעגנערדעּב ךיד טַעוו רֶע ןוא ָךְל רַצֲהו

 ןרֶעיֹומ ענייד עלַא ןיא ךירעש לֵכּב

 ,רנַאל ןָעצנַאג ןייד ןיא ְךצְרַא לֵכְּב

 טָאה ,טָאג ןייד ,טָאג סָאװ| 77: ןֶתָנ רשא
 .ןַעּבַעגַעג ריד :ךל ךיהלא |

 ןעסָע טסָעװ ּוד ןוא .גנ תלַכֲאו .גנ

 ,בייל ןייד ןּוֿפ טכּורֿפ יד ְָנֵמִב יִרפ

 ןהיז ענייד ןוֿפ שיילפ סָאד ךיתנבּו ָךיִנּב רֵׂשַּב

 ,רעמכָעט ענייד ןופ ןּוא

 ,טָאג ןייד ,טָאג כלו | וע ֶָל ןתנ רֶׁשֲא
 ,ןַעּבעגעג ריד טָאה יהא

 ןיִא ןּוא גנּוגנַעררֶעּב ןיא = קוצמבו רוצמב
 ,גנוקירדַעּב 5 םיצי רש

 ךיד טָעוװ דנייפ ןייד סָאװ6 קיִצי רֶשֲא
 .ןעקירדַעּב : ךביא

 ו:

 ּהָניֵע ערת

 99 .חכ ,אובת ,םירבד

 שנעמ רַעטסכייוו רָעד .דנ ְךֵּב ְךרָה שיאה .דנ
 ריד .ןָעשיווצ

 ?רַעַפ רהָעְז רעד ןּוא דאמ גנֲעַהְו

 ויחאב ונע עַרֵּת
 רָעטלעטרעצ

 (:ןַעקּוק גיטסנוגנוא טָעוו

 וקיח תשאבו

 וינב רֶתָיבּו

 רֶעדּורּב ןייז ףיוא

 ; ריתוי רשא

 יורפ ענעייא ןייז ףיוא ןּוא

 ןוֿפ טסָער םָעד ףיֹוא ןּוא

 .הנ דחאל תתמ .הנ

 ,רערניק ץנייז
 ;רעּביִא טָעװ רֶע עכלַעו

 ,ןָעזָאל -
 ןֶעּבעג ּוצ םינ םּוא

 ייז ןּופ םָענייֵא ּוצ !םחמ

 ענייז ןופ שיילפ םָעד ןופ - - וינב רֵׂשֹּבמ
 ,רָעדניק 0 יי
 ,ןעסֶע טעו רֶע עבלֶעוו לכאי רשא

 םהיִא טָאה ןעמ לייוו לכולריאשהילּבִמ
 ,ןעזָאלעגרעּביִא טשינרָאג | 3
 ןיא ןּוא גנּוגנעררַעּב ןיא | קוצמבו רוצמב
 ,גנּוקירדָעּב 0/3 יד
 ךיד טָעוװ דנייֿפ ןייד סָאװ ףביא ךלקיצירשא

 ןֶעקירדֶעּב /
 .ןרעיוט ענייד עלא ןיא ;ָךיֶרֲעְׁש לֵכַּב

 ריד ןָעשיווצ עץטסכייוו יד -ונ ךב הכרה .ונ
 5 2 : שר דש

 ;עטסלָעמרָעצְרְעּפ יד ןּוא הַּגנַעַהְו

 טבּורפעג םינ טָאה עכלַעװ הָתַסְנ אל רֶׁשֲא

 ןַעלַאּבסוֿפ רהיֵא הלגר ףכ

 ףיוא ןעלְעמשוצבָארא = ץראה לע גצה
 דרֶע רעד קד

 ןופ ןּוא גנולעטרעצרעֿפ וֿפ ףרמו גנעתהמ
 ,טייקכילבײװרַעֿפ . י

 ןעקוק גיטסנּוגנוא טָעוו

 ּהָקיִח שיִפְּב
 : ּהָּתְבְב נב

 ּהָתיִלְׁשֹבּו .וג

 'א רסח תַצֹויַה

 הילר ןיֵּבִמ
 .הינבבו

 ש ןפ + :

 ןַאמ םַענֲעגייֵא רהיֵא ףיֹוא

 ףיוא ןּוא ןהּוז רהיִא ףיוא ןּוא
 ,רַעטכָאט רֶהיֵא

 -היִא ּבעילוצ ךיוא ןּוא .ונ
  ,טרּוּבעגכַאנ

 סיֹורַא טהָעג סָאװ

 ,סיֿפ ַערהיֵא ןַעשיװצ ןוֿפ

 ,רערניק ערהיֵא ּבעילּוצ ןּוא

 .גיֹוא ןייז ןייז טכעלש טָעוו (}
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 ,ןֶערָאּבעג טָעוװ יז עכלָעוו דלת רֶׁשֲא

 ןעסֶע ייז טָעוװ יז ןַעוו םלכאת יּכ

 ,סַעְלַא ןָא לָעְגנַאמ םיֹוא לכ רֶמֹחִּב

 םייהֲעג םיִא רֶתֵּסַּב

 ןיא ןוא גנּוגנֲערדַעּב ןיא קוצמבו רֹוצָמַּב

 יי עו .רנופ ןייד סָאװ 1 קיִצָי רשא
 ןעקיררֶעּב ךביא |

 .ןרָעיֹומ ענייד ןיִא י ךיִרעַשב

 טינ טסָעוו ּוד ביוא .חנ רמשת אל םא .חנ

 קאלט אמא תשע
 יִרְבּד לָּב תֶא
 ,ערהָעל רעד ןֿפ תאזה הָרֹוּתַה
 ןַעּבעירשעג ןֶענעז בלע רֵפִּסַּב םיִבְתְכַה

 ,ךוב םָעזיד ןיא הזה
 ןעטכריֿפ וצ "

 רעטרָעוו ַָעלַא יד

 הֶאְריִל
 ןעמכילרעהרעֿפ ןָעזיד יי םשה תא

 ,ןַעמָאנ ןערַאבמכרוֿפ ןוא הזה ארוגהו

 .> והלא הוה תא
456 45 

 .םָאג ןייד ,טָאג רַאֿפ }

 ןַעכַאמ טָעוװ טָאג ןוא .טנ הָוהְי אלה מנ
 רַאּברָעדנוז

 ןעגָאלּפ נייד ךתכמ תא

 ענייד ןּוֿפ ןָענָאלפ יד ןוא ךערז תוכמ תאו
 -- ,רעדניק א: עה
 עדנַערעיֹוד ןּוא ַעסיֹורג תלדְּג תֹוּכַמ

 ןֶענָאלּפ תֹונָמאֹנְ
 עדנֲערעיֹוד ןּוא ַעֹוֲעֹּב ןוא םיִעְר םיִלָחְו

 ןֶעטייהקנַארק ; םינמאנו
 ?קירּוצ טָעװ רֶע ןוא 9 = דב בישָהְו .ס

 ריד ףיֹוא ןַעגנַערּב ] 03

 ןוֿפ ןעמײהקנַארק ַעלַא| ח1ךמ לָּב תא
 ,םירצמ םירצמ

 טסָאה ּוד טבלַעוו רָאֿפ םֶהיֵנְפִמ ּתְרנְירְׁשַא
 טעטכריֿפעג

 ךיז ןִעְלֶעװ יז ןּוא .ְךּב וקכדו
 .ריד ןָא בעל

 .חכ ,אובת ,םירבד .דימלתהו הרומה תרוה

 יִלַח לָּכ םַּג .אפ

 = המ לָ
 בּותַכ אל רֶׁשֲא
 הרותה רפסב
 תאֹזַה 0

 דל חת סל
 : ךְרֶמָשִה דע
 םֶּתְרַאׁשְנְ .בס

 עמ יִתְמִּ
 םֶתיַיֲה רֶׁשֲא תחת

 מַה בכ
2 
 תמש אל יב
 .טָאג ןייד ,טָאג ןופ םיטש יד ;ל יהלא הוה לוק

 טײהקנַארק ַערֶעי ךיוא .אס

 ,ענַאלּפ ָערֶעי ןּוא

 ןעּבעירשעג םינ זיִא סָאװ

 ,ערהעל רעזיד ןוֿפ ךּוּב םיִא

 ןעגניירּב טָאג ייז טָעוו
 ריד ףיוא

 ?רָעֿפ םינ טסָעוװ ּוד זיב
 .ןֶערֶעוװו טגילימ

 ?רֶעּביִא טָעוװ רהיִא ןּוא .בס
 .ןעביילב

 ,(ןעשנעמ גינַָעוו םימ

 רהיא סָאװ ,םָעד טָאטשנַא
 ןֶעווֲעג םייז

 לָעמיה םוֿפ ןרעמש יד יוו

 ,עגנעמ ןיא

 טרָעהַעג טינ טסָאה ּוד לייוו

 ,ןייז טעוו סע ןּוא .גם הֶיְהְו .גס

 ךיז טָאה םָאנ יוו יֹוזַא הֹוהְי שש רֲֶׁאַ
 ךייַא רֶעּביִא טהָערֿפַעג םכיֵלֲע

 םֶכְתִא ביִּטיִהְל
 םֶכְתֶא תֹוּבְרַהְלו

 ןָאהמ ּוצ םָעמּוג ךייַא

 , ןערהעמרָעֿפ ּוצ ךייַא ןּוא

 ןעהערפ ךיז טָאג טָעוו יוזא הָוהְי שישי ּכ

 ו םכיֵלֲע
 םֶכְתֶא דיִבֲאַהְל

 םֶכְתֶא דיִמְׁשַהְּ

 םתחסנו

 הָמָדֲאָה לָעִמ
 אב הָּתַא רֶׁשֲא

 המש
 = ןצ

 ןעמכינרעֿפ ּוצ ךייא

 ,ןעגיליטרָעֿפ ּוצ ךייַא ןּוא

 ןעסירעגסיֹורַא טָעוו רהיא ןּוא

 ןערֶעוו
 ,דרֶע רָעד ןופ

 טסמוק ּוד ןיהואוו

 .ןָעְּברָע ּוצ יז ;ּהָּתְׁשִרְל |

 .להָאצ רָעניילק ַא ןיִא (1
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 ךיד טעו טָאג ןּוא .דס הוה ְָציִפְהְו .דס
 ןעטײרּפשוצ

 מָה לבב ,רַעקלעֿפ עלא ןעשיווצ
 ץראה הצקמ

 ץראָה הצק דעו

 םֵׁש הדב

 םירחא םיְִלֶא

 עדי אל ֶׁשֲא

 ית הָּתַא

 דרָע רעד ןּוֿפ ערנַע ןייֵא ןופ

 ןוֿפ עדנָע ןרעדנא םּוצ זיב
 ,דרֶע רֶעד

 ןענעיד ןעטרָאד טסֶעו ּוד ןּוא

 ,רַעטָעג ערמערֿפ

 ,טינ טסנעק ּוד ַעכלַעװ

 ,ןרָעטלָע ענייד ןּוא ּוד

 .ןייטש ןּוא ץלָאה :ןבאו ץֵע

 רֶעקלָעֿפ יד . | ענֶעי ןעשיווצ ןוא .הס םהה םיוגבו .הס

 ,הּור ןייק ןַעּבָאה טינ ּוטְסֶעו עיגרת אל

 ןייק ןייז םינ טעו סֶע ןוא = חונמ היחי אלו
 ץַאלּפהּור

 ,ןַעלַאּבסוֿפ ןייד ראפ ךלגר ףֵכְל

 טרָאד ריד טעו טָאג ןוא םֵׁש ָךֶל הָוהי ןתָנ
 בג

 . ץרַאה סעדנרַעטיצ א זגר בל

 םִיִניע ןויְלַכ
 : שפנ א

 ְךייַח ויו .

 דגנמ ל אלה

 ןעקערש ךיז טסעוו ּוד ןּוא םֵמֹויְו הליל ְָּדַחַפו
 ,גָאט ןּוא טכַאנ

 (?רעביז יז טינ טסָעוו וד ןוא :ךייחב ןימאת אלו
 .ןעּבְעל ןייר טימ

 ּוטסָעװ הירֿפ:רָעד ןיא .ּוס רמאת רֶקּבַּ .זס

 גנּוטכַאמשרַעֿפ?ןעגיוא'נַא ןּוא

 .רעמּוקןֶעלַעעז א ןּוא

 ריד טעו ןֶעּבעל ןייד ןּוא .ופ
 ,(!ןעגנַעה ןעגעקטנַא

 עגָאז
 ! א (?ןעכַאמ טלָאװ רָע בֶרֶע ןֵּתִי יִמ

 וטסעװ רנָעוֶא ןיא יא | רמאת בֶרֶעבּו
 :ןעגָאז

 ;הירֿפ ןעכַאמ טלָאװ רֶעוו רקּב ןחי יִמ
 - - !ןעגרָאמ

 .ןעביולג 0 .רחַאֿפעג ןיא ,ךיז ןִע עסיירּבָא ט מבייל ןָאק ןּוא רָאה א ףיוא טגנעה סָאװ ,ךאז א יוו 6

 .ןֶעּבֶעג 6

 11 .טכ ,חכ ,אובת ,םירבד

 דְבָבְל דחפמ

 דָחָפִת רֶׁשֲא
 ךיניע הֵאְרַּכִמּ
 : אְרִּת רָשֶא

 הוי ישו.

 ןייד ןוֿפ קערש םַעד ּבעילּוצ
 ,ןַעצרַאה

 ,ןעקערש ךיז טסָעװ ּוד סָאװ

 גנּוניישרֶע רעד ּבעילוצ ןּוא
 ,ןעגיוא ענייד ןופ

 .ןהָעְז טסָעוו ּוד עלו

 ךיד טָעװ טָאג ןּוא .חס
 ןערהעקקירּוצ

 7 00% םירצמ ןייק םירצמ

 , ןַעֿפיש ףיוא תוינאּב

 = ,גָעוו םָעֹד ףיוא ךרדב

 ל יִּתְרִמָא רֶׁשֲא
 רוע ימת אל

 הָתאְרל
 םָׂש םֶתְרּכַמְהְ
 היא
 תפל יִבעל
 :הָנֹק או

 בָאה ךיא ןַעכלָעװ ןֶעגֶעוו
 :טגָאזֲעג ריד

 רהֲעמ םהיִא טסָעװ ּוד
 ,ןהָעז םינ

 ךיז רהיִא טָעו ןעמרָאד ןּוא
 ןעֿפױק ּוצ ןֶעמָאּבנָא טסּבלֲעז
 דנייפ ענייד ייב

 רַאֿפ ןּוא טכָענק ראפ
 ,ןעטסנעיר

 .םינ טפיוק רענייק רֶעּבֶא

 הלא .טס

 תיִרְּבַה ירבד

 הוהי הָוצ ֶׁשֲא

 השמ תא

 ןֶענֶעו עור .טפ

 ,דנוּב םָעֹד ןופ רַעטרעװ יד

 טָאה טָאג ןעכלַעו
 ן'השמ ןַעלהָאֿפֲעּב

 תֹרְכָל
 ֵאָרׂשִייֵנְּב תֶא
 באומ ץראּב

 תיִרְּבַה דַבְלִמ
 בָּתִא תַרָּכ רֶׁשֲא

 ןעסעילש ּוצ

 לָארשי רָעדניק יד טימ

 ,בָאֹומ דנַאל םיִא

 ,דנּוּב םָעֹד רֶעסיֹוא

 יז טימ טָאה רֶע ןַעכלֶעוו

 סאשע ר יב : ברח
 יטכ .יעיבש |

 ;נָעמַאזּוצ טָאה השמ ןוא א | השמ אָרְקיו .א

 ןעפיר  לָארשי ץנָאנ לארשי לכ לֵא
 :טנָאזעג ייז וצ טָאה רֶע ןּוא םֶהָלֹא רֶמאֹיו
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 ןהָעזֲעג טָאה רהיא םתיאר םתא

 טָאה טָאג סָאװ ,סֶעלַא |השע רשא לַּב תא
 ןָאהטֶעג הֹוהְי

 ןֶעניֹוא ַערֶעייֵא רָאֿפ םכיניעל

 םירצמ דנַאל םיִא םירצמ ץֶרָאְּב |

 טכְענק עלַא ּוצ ןוא הערפ ּוצ דַבְְלְַ הֹעְרַפְל
 ענייז

 .דנַאל ןעצנַאנ ןייז ּוצ ןּוא ; וצרא לֵב

 ,ןֶעגנעבּורּפ עסיֹורג יד .ב תלדגה תוסמח .ב

 ןַעּבָאה ןָעגיוא ענייר ַעכלַעו ָךיניֵע ּואֵר רֶׁשֲא
2 

 א .ןעכייצ עסיורג זיר | ם'תפטהו תתאה
 .ןעכיודערנואו ;םֶהָה םילדגַה

 טינ ךייַא טָאה טָאג רונ ג הָוהְי ןתנ אלו :
 יי יג

 ,ןהָעטשרֶעֿפ וצ ץראה א 77 תַעְדָל בֶל

 תֹואְרָל םִיַניְֵו
 עַל נָא
 הם דע
 םכתא ְךְלֹואְו .ד

 הָנָׁש עבר

 ,ןהָעְז ּוצ ןְעגיֹוא ןּוא

 ,ןַערַעה ּוצ ןרֶעיֹוא ןּוא

 .נָאמ ןעזיד ףיֹוא זיּב

 טרהיֿפעג ךייַא ּבָאה ְךיִא ןּוא .ד

 רהָאי גיצרָעֿפ

 א 1 * 7 ,עטסיװ רעד ןיא רַּבְדַמּב

 03 ,ךייַא ףיֹוא םכילעמ ןֶערָאװַעג םלַא שא } : טינ ןֶענֶעו רעדיילק ָערֶעיֵא םֶכיֵתֹמְלַׂש ולב אל

 טינ זיִא גרָאװ;ךּוש ןייד ןּוא
 ןֶערָאװַעג םלַא

 .םּוֿפ ןייד ףיֹוא

 הָתְלִב אל לע
 וה לעמ
 ֶּתְלַכֲא אל םֶחֶל ה
 = שו
 םֶתיִתְׁש אל

 ועדת ןעְמְל
 הָוהְי יִנֲא יִּ

 ;םֶכיֵהֹלֲא

 טינ רהיֵא טָאה םיורב .ה
 ןַעסֶעגַעג

 עקרַאטש ןוא ןייוו ןּוא
 קנַארמַעג

 ,ןֶענֲעקרֶע טלָאז רהיא םּוא

 ןיִּב ךיִא סָאר

 םָצְרַא תא חנו .ז |

 - ,ןעקנּורטָעג טינ רהיֵא טָאה

 .טכ ,םיבצנ ,אונת ,םירבד

 .רימפמ

 זֲעמּוקֲעגנָא םייז רהיַא זַא ןּוא -ו ּואֹבְּתַו 1

 ,טרָא יד וצ הֶּזַה םוקָמַה לֶא
 ,ןחיס ןַעגנַאגעגסיֹורַא זיִא ןחיס אציו

 ןובשח ןוֿפ גינעק רעד ןובשח למ

 ,ןשב ןוֿפ גינָעק רעד ,גוע ןּוא ןשבה למ גועו

 = מא ןעגעקטנַא ונתאָרקל

 ,געירק םּוצ הֵמָחְלַּמַל

 .ןַעגָאלשּוצ ייז ןַעּבָאה רימ ןּוא : כ

 ןעמּונַעגּבָא ןַעּבָאה רימ ןּוא
 דנַאל רֶעייז

 ;עגְּבָא סע ןעּבָאה רימ ןּוא
 לייטּברֶע סלַא ןעּבעג

 םעד ןוא ןבּואר םַאמש םָעד

 הָלֲחַנְל הנ
 רג םַאמש 0% ידו יִנֵבּואְרָל

 םַאטש ןָעּבְלַאה םָעד ןּוא טבש יצחלו
 .השנמ ןופ : ישנמה

 רהיִא טלָאז אלא = םתרמשו .ח
 ןֶעטכַאּבָאֵעּב שן }

 יָרְבִּד תא 7 7"'7 | רעטרעוו יד
 ,רנוב ןָעזיד ןופ תאזה תיִרְּבַ

 ,ןָאהט ייז טלָאז רהיא ןוא  םָתֹא םֶתיִׂשַעַ

 ויִָשַת ןַעַמְל
 רהיִא סָאװ ,םָעלַא יא רֶׁשֲא לָּ תא

 .ןָאהט םַעוו : ןושעת

 .בכ--א ,ם ּוהיעשי

 ןעקילנַעּב טלָאז רהיִא םּוא

 :הרטפה

 ,םיִב ַּב נ

 םיִבָצְ םּקַא .ט
 מכל םויה

 :םָאג רֶעייֵא ,טָאנ רָאֿפ םכיהלא הָוהְי ינפ םֶל

 כשר

 עלַא טנייה טהָעמש רהוא .ט

 רעטּפיֹוה ַערֲעייֵא

 ,ןעמַאטש ַערֶעייֵא ןופ םכיטבש
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 םכירטשו םֶכיִנְק
 ;לֵאָרְׂשִי שיא לכ
 םֶכיֵׁשְנ םֶכְּפַט -י

 ןּוא עמסֶעמלֶע ַערֶעייֵא
 ,רַעהָעוֿפיֹוא ַערֶעייֵא

 .לָארשי ןוֿפ רֶענֲעמ ַעלַא

 ַערֶעייֵא ,רעדניק ַערֶעייֵא -י
 ןעיורפ

 ,גנילדמערֿפ ןייד ןּוא ָךרגו

 ןעטימ ןיא זיא רֶעכלַעװ ךינחמ ברקּב רשא
 ,רעגַאל ןייד ןופ 4-70 + 

 רעקַאהצלָאה ןייד ןוֿפ ךיצע בטחמ

 ןפְנשר יה ראש רַע ,רַעּפעשרעסַאװ ןייד זיב : ךימימ באש דע
 ןהָעגנײרַא טסלָאז ּוד םּוא .אי ְךֶרֶבֲעָל .אי

 ,טָאג ןוֿפ דנּוּב םָעד ןיא הָוהְי תיִרֵבַּב
 ,טָאג ןייד ךיהלא

 ,ךַאמּכָא-ךולֿפ ןייז ןיִא ןּוא == = א

 טנייה ריד טימ טָאה ;םֹיה מע ת תרכ
 .ןעסָאלשַעג

 .ינש

 ךיד ןעגיטָעטשעב ּוצ םּוא -בי | ךתא םיִקָה דןַעַמְל בי
 קלָאֿפ םּוצ םהיא רַאֿפ טנייה | = על ול םויה

 ָךְל היהי אּוהְו
 םיהלאְל

 הל רֵּבִּד רֶׁשֲאַּכ

 ,טָאג ַא

 ריד טָאה רֶע יװ יֹוזַא
 ןֶעכָארּפשרַעֿפ 0 -

 טָאה רֶע יװ יֹזַא וא עּבשנ רֶׁשֲאֹכְו
 ןערָאװשַעג יד די
 ,ןרֶעמלֶע ענייר ּוצ ְךיִתבֲאַל

 ,םהרבַא ּוצ םֶהָרְבֲאְל

 .בקעי ּוצ ןוא קחצי ּוצ !בֹקֲעיִלּו קָחְצִיְל

 ןײלַא ךייַא טימ טינ ןּוא .גי םֶכְתִא אלו 4
 בכבל

 ךיִא סעילש .תֶרּכ יִכֹנֲא

 תאֹּזַה תיִרּבַה תֶא

 :תאזה הָלאַה תֶאְו

 דנּוב ןָעזיד

 .ךַאמּבָא:ךולֿפ ןַעזיד ןּוא

 = ריד רַאֿפ ןייז לָאז רֶע ןּוא

 בָהָזו ףסכ |

 108 .טכ ,םיבצנ ,םירבד

 רָעבלָעוו ,םָעד טימ רּונ .די
 ,רעיה זיא

 רֶׁשֲא תֶא יִּכ .רי
 הפ ונשי

 זנוא םימ טהָעטש רֶעכלעװ םֹויה 'דמע ונֵּמִע
 טנייה

 ,טָאג רָענּוא ,טָאג רָאֿפ וניהלא הָוהְי יִנּפְ

 ונניא רֶׁשֲא תאו

 :םויה ונמע חפ

 .ישילש

 טסייוו רהיא ןעד .ט םתעַדְי םֶתאיִּכ .ומ

 בי רֶׁשֲא תֶא
 סר ץֶראּ
 יװ ןוא ונרבע רשא תאו

 םיזגה בֶרֶקַּב

 :םֶתְרְבְע ָשָא

 זיִא רֶעְכְלָעו ,םָעד טימ ןּוא
 .טנייה זנוא טימ ָאמינ

 טניֹואוועג ןַעּבָאה רימ יוו

 םירצמ דנַאל םיִא

 ןַענַעז רימ
 ןעגנַאגעגברּוד

 ,ןענָאיצַאנ יד ןעשיווצ

 טייז רהיִא עכלָעוו ךרּוד
 .ןַעגנַאגעגברּור

 ןהָעוָעג טָאה רהיֵא ןּוא .וט וארתו .זמ

 ןעמַאהטדנַאש ערֶעייז םהיצוקש תא

 ,ןעצמעג ַערֶעייז ןּוא היל תֶאְ

 ,ןייטש ןּוא ץלָאה ןְבָאו ץֵע

 ,דלָאג ןּוא רֶעּבליז

 :םֶהָמִערֶׁשֲא
 םֶכַּב שי ןפ וי

 הֵׁשֲא וא שיא

 .ייז ייב ןענעז עכלַעוו

 ךייַא ייב ָאר זיִא טכײליֿפ .ּוי

 ,יורפ א רָערָא ןַאמ ַא

 עילימַאֿפ ַא החפשמ וא

 ,םַאטש א רֶעֹדָא טבש ןא

 טרהעק ץרַאה ןייז סָאװ הנפ ֹובֵבְל רֶׁשֲא
 טנייה ּבָא ךיז םויה

 ,טָאג רָעזנּוא ,טָאנ ןופ וניהלא הוהי םעמ

 ןהָעג ּוצ םּוא תֶכְלְל

 ןענעיד ּוצ רבעל |



 רֶעמעג יד

 םֶהָה םִיֹוַה ;ןענָאיצַאנ נע ןוֿפ

 םֶכָּב שי ןֵּפ

 :הָנְעַלְו שאר הֶרֹּפ

 | התה

 ךייַא ייּב ָאד זיִא טכײלליֿפ

 ,לָעצרָאװ ַא

 .(*הטּומרעוו ןּוא
 ,ןייז םָעװ סֶע ןּוא .חי

 ןערעה טַעוװ רֶע ןֶעוו ּעֵמְׁשַּב
 רֲעטרֶעוװ יד ירבִּד תא

 ,ךַאמּבָא:ךּולֿפ ןעזיד ןופ תאֹזַה הָלֵאָה

 (?ןעשנַעּב ךיז עו רֶע ןּוא ובְבְלִּב ףרּבתהו
 ,ןֶעצרַאה ןייז ןיא גרנק | רמאל

 יל הֶיְהִי םולש

 ִּבִל תּוררָשב יִּ
 ףלא

 ןעליטש לָאז גּוגיטֲעז יד םוא ו תופס ןעמְל
 ;(*טסרּוד םָעד !;האמצַה תא

 ןֶעלֶעוװ טינ טָאג טָעוװ שי הָוהְי הבאי אל .טי

 ,ןעהיײצרַעֿפ םהיא ול חל

 ,ןערעירפ ןייז םָעוו רימ

 םָעד ךָאנ ןהָעג לָעװ ךיא ןַעוו
 ,ןעצרַאה ןיימ ןופ ןעליווהמּומ

 ןענֶערּב טָעװ ןאד בורא ןֵׁשֶעַי זַא יִּכ

 ותאנקו רעֿפײֵא ןיז ןּוא - |
 אוהה ׁשיִאַּב ןַאמ םִענֶעי ןֶענֶעג |

 ףיֹוא (?ןרֶעְגַאל טָעוו סֶע ןוא וב הצברו
 הי 2 שנ ענ

 ףה'* = = -ולפ רעצנַאג רעד הָלאַה לָּכ

 ןעבעירשעג זי רעו | רֵפַּסַּב הָבּותְּכַה
 ,ךוב ןעזיד ןיא הזה

 * והיו ְי
 ןעקַעמּבָא טָעוװ טָאג וא| הָוהְי הָחָמּ

 ןַעמָאנ ןייז ומש תא

 ו גוי .לעמיה םָעד רֶעטנּוא ןוֿפ :םימשה תַחַּתִמ

 .ןעשנעמ עשלַאֿפ ןוא עטכַעלש .ה .ד (1
 םָעד ןּוֿפ גנוגיטע יד .ה .ד 66 .ןַעמהירֲעּב (?
 ןוֿפ טסרוד םָעד ןַעלימש לָאז טסנעיד:ןעצטַעג
 .ןעלַאֿפ (+ .גרַעּבנייטש פ"ע .טסנעיד:סעטָאג

 .דימלתהו הרומה תרות

 תיִרְּבַה תולא לכּכ |
 : < = טֿפיג סיֹורַא טגניירּב רֲעכלַעו

 היִאְלֲחַּמ תֶאְו !

 הב הָלֲעַי אלו

 .טכ ,םיבצנ ,םירבר

 םהיא טָעװ טָאג ןוא .כ = הוהי ולידבהו .כ
 0 הת רֶעדנוזּבָא ד 1 ייד

 לֵאָרְׂשִי יִטְבִׁש לכִמ

 םָעזַעּב ּוצ

 לָארשי ןוֿפ ןעמַאטש ַעלַא ןופ

 םַעד ןיֿפ ןעכּולפ ַעלַא טיֹול
 ,דנּוּב

 ןעּבעירשַעג זיא רַעבלַעװ הֵבּותֹּכַה

 !הָּזַ הָרֹּתַהרפְַּ
 רמאו .אכ

 ןֹורֲחַאָה רודה

 .ערהָעל רֶעד ןוֿפ ךּוּב ןעזיד ןיִא

 ןַענָאז טָעוו .אכ

 ,טכֲעלשַעג רעגירנעמוק רעד

 ,רעדניק ַערֶעייֵא םֶכיֵנּב
 ןהעטשֿפיוא ןֶעלַעװ עכלֶעוו ומוקי רֶׁשֲא

 היא ךמ  םֶכיֵרֲחְַמ
 ,רֲערנֲעלסיֹוא רָעד ןּוא .ירכנחו

 ןעמוק טָעוװ רעכלַעװ אבי רשא

 ו הקוחר ץראמ

 וארו
 תֹוּכַמ תֶא

 אהה ץֶרָאָ

 ,דנַאל ןָעמייוו א ןוֿפ

 ןהָעורֲעד ןעלַעװ ייז זַא ןּוא

 ןעגָאלפ יד

 דנַאל ןעזיר ןוֿפ

 , ןעטייהקנַארק ענייז ןּוא

 הָוהי הלח רשא
 הַּב =

 חלמו תיִרְפּג .בכ

 הא לָכ פר
 = עַרְִת אל
 הָמְצַת אלו

 סַע טָאה טָאג עְבְלָעוו טימ
 :טנָאלּפעג

 ,ץלַאז ןּוא לעְבְעווש ,בכ

 עצנאג יד זיִא טנֲערּברַעֿפ
 ,דרָע

 טייזעּב טינ טרָעװ יז

 טשינ טגניירּב יז ןוא
 ,(1סיֹורַא

 טסקַאװ זָארג ןייק ןּוא
 בֶׂשָע לַּכ }טינ רהיא ףיוא

 תַכַּפהַמַּכ (?גנּורעטשוצ רֶעד יוו

 הרמעו םדס

 םיובצו הָמְדַא

 ,הרמע ןוא םודס ןוֿפ

 ,םיובצ ןּוא המדא

 .גנורהעקמּוא (- .םינ טצָארּפש סֶע (1



 הוה רֲֶׁא
 ;ֹותָמֲחַבּו פא

 ורמאו .גכ

 םיזגה לָּ

 ָׂשָע הָמ לע
 ככ הז

 )די דע זה ןח תאזה ץראַל

 ףַאָה יִרָח הפ
 ;הֶּזַה לֹודָּגַה

 ורמאו .דכ

 ובזע רֶׁשֲא לע
 החי תיִרְּב תֶא

 םתֹבָ יל
 םָּמִע תַרָּכ רֶׁשֲא
 םתא ֹואיִצֹוהְּ

 :םירצמ ץראמ
 ףבלוו .הב

 ודב
 םיִרָחֶא םיִחֹלֶא
 םהל ּווחתשיו
 םיִהלֶא
 םּועָדְי אל רֶׁשֲא

 :םֶחָל קֵלָח אל
 הָוהְי ףַא רחיו .וכ
 אוְחַה ץֶרָאְּב
 היֶלָע איִבָהָל
 הלל לכ תא
 רב הֵבּותַּכַה

 הֶּזַה

 .דימלתהו הרומה תרות

 ;רֲעֹּביִא טָאה טָאג עכלָעוו
 טרהעקעג 00

 ןייז ןיא ןּוא ןרָאצ ןייז ןיא
 ;םירג

 ןַעגָאז ןָעְלעוו .גכ

 ;ןֲענָאיצַאנ עלא <

 םָאנ טָאה סָאװ רַאֿפ
 יוזַא ןָאהמַעג

 ? דנַאל ןעזיד ּוצ

 עסיורג א ראפ סָאד זיא סָאװ
 ? ((טולגנרָאצ

 :ןַעגָאז יז ןֶעלָעוו .דכ
 ןעזָאלרַעֿפ ןַעּבָאה ייז לייוו
 ,טָאג ןוֿפ דנּוּב םַעֹד

 ,ןרֶעטלֶע ריי ןוֿפ טָאג רעד
 ןעסָאלשַעג טָאה רֶע ןֶעכלעוו

 ,ייז םימ
 ?םיֹורַא ייז טָאה רֶע ןעוו

 םרהיֿפֲעג
45 
 ,םירצמ דנַאל םוֿפ ב

 ןעגנַאגעג ןְענֶעז יז ןוא .תב

 טנעידעג ןַעּבָאה ייז ןּוא
 רַעמַעג עדמערֿפ

 טקוּבַעג ךיז ןֶעּבָאה ייז ןוא
 ---,ייז רָאֿפ

 | ,רֶעטֶעג
 טינ ןֶעּבָאה ייז ַעבלַעו

 טנָאקעג
 טינ ייז טָאה רֶע (עכלַעו) ןוא

 .טליימעגּוצ
 טנערּבעג טָאה םּורַאד .ּוכ

 ןרָאצ סָעטָאג
 דנַאל םנָעי ףיוא

 םהיִא ףיֹוא ןַעגנירּב ּוצ

 ,ךּולֿפ ןעצנַאג םָעד

 ןעּבעירשעג זיא  רֶעבלֲעוו
 .ךוב ןֶעזיד ןיא

 .ןרָאצ רֶעגידנַענַערּב א 6

 .5 ,טכ ,םיבצנ ,םירבד

 תלה

 יִרְבְּד לַּכ תֶא
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 ייז טָאה םָאנ ןוא .זכ
 ןעסירֶעגסיֹורַא

 דרָע רֶעייֵז ןוֿפ

 הָוהְי םשּתִיו .זכ

 םָתָמְדַא לַעְמ
 הָמֲחְבּו ףִאְּב
 לודג ףצקבו

.. 

 םירג םימ ןּוא ןרָאצ םימ
 ,גנּונרַאצרְע םיֹורג טימ ןוא זק

 םֶכְלשי
 תֶרֶֶא ץֶרֶא לֶא
 ;הֶּזַה םֹוּיַּכ

 ןעֿפרָאװרַעֿפ ייז טָאה רע ןּוא

 ,דנַאל רָעדנַא נַא ןיא

 .םנייה זיִא סָאד יוו

 תרתסנה .חכ

 וניהלא הָוהיִל

 (זענַעגרָאּברַעֿפ יד ,חכ

 ,טָאג רַעזנוא ,םָאג רַאֿפ ןֶענֶעז

 (?ץרַאּבנַעֿפָא יד ןּוא

 ראפ ןוא זנּוא רַאֿפ ןֶענַע
 .רעדניק ערֶעזנּוא

 ,ניּבייֵא זיב

 ונינבלו ול

 םֶלּוע דַע
 ןָאהמ ּוצ םּוא תושעל

 רעמרַעװ עלא |

 ; תאזה הרותה

 .יעיבר

 .ערהעל רַעזיד ןופ

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ינש

5 
 ,ןייז םעוו .א היהו .א

 ךילע ואבי יכ
 ןצ = ןע * 

 הָלֶאָה םירָבְדַ ָכ
 הָלְלּקַהְו הָכָרְּבַה
 ךנְפְליִּתִתָנ רֶׁשֲא
 ָךבַבְל לֶא ָתֹבִׁשֲהַו
 םיוגה לֵכְּב

 ,טָאג עכלעוו ןעשיווצ | הוחי ךחידה רשא
 ךיד טָאה ,טָאג ןייד 5 16 שא
 ,(*ןעֿפרָאװרַעֿפ הַּמִׁש יהא

 ןעמּוקנָא ןעלעוו ריד ףיֹוא ןעוו

 ,רַעמרַעװ ַעלַא עיד

 ,ךולֿפ רַעד ןּוא ןֶענַעז רעד

 ריד ּבָאה ְךיִא עכלֶעוו
 ,(?טנעלעגרָאֿפ

 ןעמהָענ םִע טסָעװ ּוד ןּוא
 ןעצרַאה םּוצ

 ,ןֶענָאיצַאנ עלא ןעשיווצ

 ןעמכיר טָאג טעו דניז ַעֹנֲעגרָאּברעֿפ יר רַאֿפ 6
 .ןעטיהּבָא ןײלַא ךיז רימ ןַעזּומ ַנֲעֿפֶא יד ןופ ןּוא
 ;רָעֿפ (+ .ריד רָאֿפ ןֶעּבֲעגַעג ( .ץמקעלּפטנַא (?
 .ןטסיומש



 .דימלתהו הרומה תרות 106

 ךיז טסָעוו ּוד ןּוא .נ תבשו .ב
 ןערהעקקירּוצ

 ,טָאג ןייד ,טָאנ וצ  ךיהלֲא הָוהְי דַע

 ןייז ןרֶעהּוצ טסָעװ ּוד ןּוא ולקב תְעמשו
 ,םיטש

 להָעפעּב ךיא יוו ,ןעצנַאגניא יכְנָא רשא ל
 םֹוּיַה וצמ ,טנייה ריד

 נבו חֶַּא
 ףֶֶבָל לֵב
 :ךְׁשֹפַ לֵכְבּ

 רעדניק ענייד ןּוא ּוד

 ןעצרַאה ןַעצנַאג ןייד םימ

 רַעצנַאג ןייד םימ ןּוא
 -- ,ָעלֲעַ

 ,טָאג ןייד ,טָאג טָעוװ ג הלא הוהְי בֵׁשְו ג
 ןערהעקקירּוצ |

 ענַעגנַאֿפעג ענייר ךתובש תא

 ריד ףיוא ךיז טָעוװ רֶע ןּוא ךמחרו
 ,ןעמרַאּברֶע א

 רעדיוו ךיד טָעוװ רֶע ןּוא רצּבקו בשו
 ןָעביולקפיונוצ וי

 ,רעקלעֿפ עלא ןוֿפ םיִּמַעָה לָּבִמ

 ,טָאג ַעכלעװ ןָעשיווצ הוה ו רֶׁשֲא
 ךיד  טָאה הא ןייד |

 .טיירפשוצ יוָשִש |

 רענַעֿפרָאװרַעֿפ ןייד ןֶעוו .ד חד הֶיְהִי םִא .ד
 ןייז לָאז

 ,לָעמיה ןּוֿפ ַעדנֲע םַא םימשה הֵצְקִּב

 ןַעמרָאד ןוֿפ רו ףצבקי םַשמ
 ,טָאְנ ןייד ,טָאנ ךיד טָעו

 ,ןעביולקפיונוצ | ךיהלא
 רֶע םָעוװ ןֶעטרָאד ןוֿפ ןּוא : ךחקי םשמו

 ,ןַעמהָענ ךיד ואדי +

 ,טָאג ןייד ,טָאנ ןוא ה| 77% ףא'בָהְו .ה
 ןעגניירּב ךיד טָעוו 'ךיהלא

 ,דנַאל סָאד ןיִא ץֶרֶאָה לֶא

 ןעּבָאה ןרֶעמלֶע ענייד סָאװ ְךיִתֹבֲא שרי רֶׁשֲא
 ;טּברֶעַעג

 ,ןֶעּברַע סֶע טסָעװ ּוד ןּוא ּהָתְׁשִריִ

 ןָאהט סָעטּוג ריד טָעְוו רֶע ןוא ְךְבְטיִהְו

 ןערהֲעמרָעֿפ ךיד טָעו רֶע ןּוא :ףיתבאמ ּףְבְרהו
 .ןרָעטלע ענייד סלַא רעב

 .ל ,םיבצנ ,םירבד

 1 ןעריינשעב םָעוו 0
 ץרַאה ןייד ' בל ח תא

 ענייד ןופ ץרַאה סָאד ןוא | ךערז בבל תאו
 ,ןַעמַאז ג: : 2

 | ןעּבעיל ּוצ הֵבֲהַאְל

 ,טָאג ןייד ,טָאג = ךיהלא הָוהְי תֶא

 ןעצרַאה ןַעצנַאנ ןייד םימ בבל לבב

 נכי
 : ךייח ןעמל

 ,עלעעו רעצנַאג ןייד טימ ןּוא
 .ןָעְגָעוו םנֲעּבעל ןייד ןופ

 ..(ןירבוחמ ןהשב) ישילש

 ₪" . תא
 הלאה

 בול עלַא עיר

 דנייפ ענייד ףיֹוא ךיִביא לַע

 יאש לע
 :ךופְדְר רֶׁשֲא
 בושת הָּתַאְו .ח

 וְלֹקְּּתְעמׁש
 תיִשָע
 ָתֹוְצִמ לָּכ תֶא
 וצְכיִכנָא רֶׁשֲא

 ,רַעסַאה ענייד ףיֹוא ןּוא

 ךיד ןַעּבָאה עכלעוו
 .(? טגלָאֿפרַעֿפ |

 ךיז טסָעװ ּוד רֶעֹּבֶא .ח
 (טָאג ּוצ) ןערהעקמּוא

 יד ןֲערֲעה טסָעוו ּוד ןּוא
 טָאג ןופ םיטש

 ןָאהמ טסָעוו ּוד ןּוא

 ,ןֶעטָאּבַעג ענייז עלא

 ריד להָעֿפֲעּב ךיִא ַעכלָעוו

 .טנייה : םויה

 טַעְוו ,טָאג ןייד ,טָאג ןּוא .ט הוהי ןֶריִתֹוהְו .מ
 ( "לרעב ךיד יהא

 ענייד ןופ קרָעװ ַעלַא טימ ףדי הֵׂשֲעמ ל

 לוו ןוֿפ טכּורֿפ יד םימ ךנטב ירפב

 ןעטיז עמכעלש יד ןָאהטּבָא טָעװ רֶע .ה .ד (
 .תּולג ןיא ןֶעמּוקֲעּב טסָאה ּוד עבלֶעװ ,ריד ןיֿפ
 ריד טָעװ רֶע (= .טגָאַעגכָאנ (5 .ןעּבעג (?
 .סֶעלַא ןיִא סּולֿפרָעּביִא נָא ןַעּבעג



 .ל ,םיבצנ ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 ןוֿפ טכּורפ יד טימ ןּוא ךתמהב ירפבי
 היפ ןייד

 ןוֿפ טכּורֿפ יד טימ ןוא | ףתמדא ירפבי
 ;סָעמּוג ּוצ הֵבֹטְל ,דרָע ןייד יי רו

 הוהי בּוׁשי יִּכ

 לע ׂשָל =
 בֹומִל

 שש רׁשֲאַּנ
 !ךיִתֹבֲא לע

 ְַׁשִחיִּכ

 רעדיוו ךיז טָעוװ טָאג ןֶעד
 ןעהערפ ריד ּבעילּוצ

 ,םעטּוג (ריד) ןָאהט ּוצ

 ךיז טָאה רֶע יװ יֹוזַא
 טהָערֿפַעג

 ,ןרָעמלע ענייד ּבעילּוצ

 ןערעה טסָעוו ּוד ןָעוו .י

 ,טָאג ןייד ,טָאג ןוֿפ םיטש יד
26 06 

 ןעמכַאּבָאעּב ּוצ רמשל

 ענייז ןוא ןעטָאבִענ עניז | ויתקחו ויתוצמ
 ןעּבעירשַעג זיִא סָאװ הַבּותְּכַה ,ןעצֶעוֶעג וו כי

 הֶּזַה הָרֹוּתַח רַפְסִּב
 בושת יִּכ

 ךיהלֶא הָוהְי לא
+6 6 

 ,ערהעל רעד ןיֿפ ךוב ןעזיד ןיא

 ;קירּוצ ךיז טסֶעװ ּוד ןִעוו

 ןערהעק
 ,טָאג ןייד ,טָאג ּוצ

 ְָבֶבְל לֵכְּ
 :ָךֶׁשִפַנ לֶכְבּ
 הְִָּפַה יִּכ .אי

 ןעצרַאה ןֶעצנַאג ןייד טימ

 .עלֲעַעז רַעצנַאג ןייד טימ ןּוא

 ןטָאּבַענ םַעזיר ןעד .אי
 תאזה

 ריד להָעֿפֶעּב ךיא סָאװ ףוצמ יִכנא רֶׁשֲא

 ,טנייה םויה
 \ / אוה תאלפנ אל

 ריד ןופ ןעגרָאּברַעפ טינ ה . ס:-

 .טייו טינ ויִא ןוא :אוָה הקחר אלו

 ,לעמיה ץֿפיֹוא טינ זיא סֶע .בי אוה םימשב אל .בי

 :ןעגָאז ןענָאק טסלָאז ּוד זַא רמאל

 זנוא רַאֿפ טלָאװ רֶעו ונֵּל הָלָעַי ימ
 הָענֿפיֹורַא : אה די ה
 הל לעמיה ן/פיוא הָמיֵמָּׁשַ

107 

 ונל החקיו
 ןצ  דו-

 ןעמהענ םִע טלָאװ ןוא
 ,זנוא רַאֿפ : |
 ןעזָאל זנוא סַע טלָאװ ןוא | התא ונעמשיו
 ,ןערַעה 4 וכ :

 ? ןָאהט סָע ןעטלָאװ רימ ןוא : הנשענו

 טייז רֶענֲעי ןופ טינ ןּוא .גי | רבעמ אלו .גי

 | איה םיל
 ה" ₪7

 ,סָע זיא םִי

 נאז טק טסלָאז ור וא "מא
 ונל רֶבֵעָי ימ
 יַה רֶבֶע לֶא
 ונֵּל החקיו

 ןע עןצ

 זנוא רַאֿפ טלָאװ רֶעוו
 ןהָעגרֶעּבירַא

 םִי טייז רֶענֲעי ףיֹוא

 ןעמהָענ סֶע טלָאװ ןוא
 זנוא רַאֿפ | |

 ןעָאל זנוא סע טלָאװ ןוא התא ּונעמשיו |
 ,ןערֶעה ו. ור:

 :הָּנְשעִ
 ָיֶלֵא בורק יִּכ .די

 דאָמ רֶבָּדַה
 בבל יְ
 ;ֹותֹׂשֲעַל

 ? ןָאהמ סֶע ןֶעטלָאװ רימ ןּוא

 זיִא טנַעהָאנ רהעו ןֶעד .די
 ;ריד ּוצ טרָאװ סָאד

 ןייד ןיִא ןוא ליֹומ ןייד ןיִא
 סַע זיא ןעצרַאה

 .ןָאהמ ּוצ סָע

 .רימפמו יעיבש

 ,(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבר

 ,הָעְז ,וט האר .ומ

 סויה נפל ית
 םייחה תֶא
 בוטה תו
 תה תֶא
 !עֶרָה תֶאָו
 יִבֹנֲא רֶׁשֲא .זמ

 טנייה ריד ּבָאה ךיא
 טנעלעגרָאֿפ

 | ןעּבעל סָאד

 ,עמוג סָאר ןּוא

 טיוט םָעד

 ,עעב םָאד ןּוא

 ךיִא סָאװ טימַאד .ּוט
 ריד להָעֿפַעּב ךוצמ

 טניה | םויה

 ןעבעיל ּוצ הֹבֵהַאְל

 ,טָאג ןייד ,טָאג
 ספפ  6

 ןענַעװ ענייז ןיא ןהעג וצ  ויִכָרְדִּב תֶכְלָל
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 ג: -% ענייז ןּוא ןֶעצִעוֶעג ענייז ןוא ויטפשמו ויתקחו ןַעמָאּבעג | | ענייז ןעטכַאּבָאַעּב ּוצ ןוא = ויָתֹוצִמ רמשלו
 , ןַעטכַער

 תיברו תייחו
 לש ןפל: + ןפד:נ

 וד ןּוא ןֶעּבֶעל טסלָאז וד םּוא
 ,ןָערהעמרעּפ ךיז טסלָאז

 טָעװ ,םָאנ ןייד ,טָאנ ןּוא

 וכ ןעשנַעּב ךיד ךיהלא
 ,דנַאל םיִא ץֶרֲאַּב

 טסמוק ּוד ןיהּואוו אָב הָתַא רֶׁשֲא

 הָמָׁש == =
 .ןַעּברֶע ּוצ םָע !ּהָּתְׁשֹרְל

 ץרַאה ןייד ּביֹא רֶעּבֶא וי ךבבְל הָנְפִי םאְו .זי
 ןערהעקּבָא ךיז טָעוו א יי דפ
 ,ןערעה טינ טסעװ ּוד ןּוא עמשת אלו

 (1טרהיפרַעַפ טסָעװ ּוד ןּוא תחדנו
 ,ןָערָעוו =
 ןֶעקּוּב ךיז טסַעװ ּוד ןּוא ָתיוחְתשהו

 רָעמָעג ערמָערפ וצ | םירחא םיהלאל

 ,ןענעיר ייז טסָעװ ּוד ןּוא ;םֶּתְדַבֲעַו

 לייד

 ,ןָא נייח ךייא ךיִא גָאז תי הב יח הנה חי
 םויה

 טָעטכינרַעֿפ טָעװ רהיא זא ןודבאת רבא יִּכ
 ,ןֶערעװ 1
 = 'םינ גנַאל טָעװ רהיִא םיִמִי ןכיראת אל

 ןֶעּביילּב

 הָמָדֲאָה לע
 רבע הָּתַא רֶׁשֲא
 ןח תֶא == |
 הּמִׁש אֹובְל

 ָּתְׁשִרָ

 ,דרֶע רעד ףיוא

 רֶעּבירַא טסהעג ּוד ןיהואוו
 ,ןררי םָעד

 ןיהַא ןעמוק .ּוצ םּוא

 .ןַעּברֶע ּוצ יז

 רַאֿפ טנייה םהענ ךיִא טי! םֶכָב יִתְדֶעַה .טי
 ךייַא ןֶעגעג עגייצ םויה

 לעמיה םָעד םימשה תֶא

 :דרָע יד ןּוא ץראה תאו

 .ןעסיומשרטפ (1
 םֶהיֵלֲא רֶמאַֹּו ב

 .אל ,ל ,ךליו ,םיבצנ ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 טיוט םָעד ןוא ןֶעּבֶעל סָאד תוּמַהְו םייחה

 ךינפל יתתנ
 ןצדצבבנ יןחהש

 ָללָּקַהְו הָבָרְבַה
 םייחב ָּתְרַחָבּו

 היחת ןעֶמְל
 יּףָעְרְו הָתַא

 ,טגָעלעגרָאֿפ ריד ךיִא ּבָאה

 ,ךּולפ םָעד ןוא ןֶעגעז םַעד

 ןעלהָעווסיֹוא טסלָאז ּוד ןוא
 ,ןַעּבַעל סָאד

 ןַעּבֶעל טסלָאז ּוד טימַאד

 ,ןַעמַאז ענייד ןוא ּוד
 ןעּבעיל ּוצ .כ הָבֶַא /

 ,טָאג ןייד ,טָאג ףיהלא ו

 קב עמל
 וב הָקְבָדְל
 ךייח אּוה יב

 יי ר
 הָמָרֲאָה לַע תֶבֶׁשָל
 הָוהְי עַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 םיטש ןייז ןֶערֶעה ּוצ

 ךיז ןָעטפָעהְעּב ּוצ ןוא
 ,םהיא ןָא

 ןַעּבֶעל ןייר זיִא סָאד ןעד

 ןוֿפ .גנּורעגנַעלרַעֿפ יד ןּוא
 ,געט ענייד

 ןעּביילּב טסלָאז ּוד םּוא
 ,ררֶע רֶעד ףיוא

 ןערָאװשעג טָאה טָאג עכלעו

 ,ןרֶעמלֶע נייר ּוצ ְךיִתֹבֲאַל

 ,םהרכַא ּוצ םהרבאל

 ,בקעי ּוצ ןוא קחצי וצ = בקעיִלּו קחציל

 .ייז ןֶעּבעגּוצּבָא { םֶהָל תַתָל

 .י ,גס -- י ,אס ּוהיעשי :הרטפה

 .אל ת ליו

 ןָעגנָאנעג זיא השמ ןוא א | חשמ ליו .א
 הל -

 טדֲערֲעג טָאה רֶע ןּוא רֵּבַיִ
 רעו עזיד| ה יב לָּב תֶא ֹי : = = =

 הלאה
 .לֶארשי ץנַאג וצ = לארשי לָּכ לא

 ייז וצ טָאה רֶע ןוא .ב
 ;טגָאזַעג



 .אֹל ,ךלו ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 גיצנַאװצ ןּוא טרָעדנוה | םיִרְׂשָעְו הֶאֵמ ןֶּב

 הש
 םֹוּיַה יִכֹנָא

 דוע לכּוא אל

 אוב תאֵצָ
 ילֶא רַמָא הוה
 רֹבֲעַת אל

 : הֶזַח ןֵּדְרִּיַה תֶא

 נפל רבע אּוה
 דימשי אוה

 ָלֵאָה םִיוַּה תֶא
 הנ
 םֶהְׁשריו
 שה
 נפל רב אה
 :הָוהי רֶּבִּד רֶׁשֲאַּ

 םֶהָל הוה הָׂשָעְו .ד

 הָׂשָע רֶׁשֲאַּכ
 גֹועְלּ ןֹוחיִמְל

 יִרֹמֲאָה יִכְלַמ

 טאל
 ;םָתֹאדיִמְׁשִחרְׁשֲא

 הָוהְי םָנְתֶנּו .ה
 םֶכינְפִ
 םֶהָל םֶתיִׂשֲעַ

 טלַא רהָאי

 ,טנייה ךיִא ןיּב

 םינ רהָעמ ןָאק ךיא

 ;ןהָעגנירַא ןּוא ןהֵעגסיֹורַא

 טנָאזעג טָאה טָאג ןּוא
 ;רימ ּוצ

 ןהָעגרֲעּבירַא טינ טסָעװ ּוד

 .ןדרי ןעזיד

 ,טָאג ןייד ,טָאג ג

 ;ריד רָאֿפ טהָעג טסּבלעז רֶע

 ןעגיליטרֲעֿפ טָעוװ רֶע

 ןענָאיצַאנ עיד

 ריד רָאֿפ

 ;ןעּברַע ייז טסָעװ ּוד ןּוא

 ,עשֹוהי

 ,ריד ראפ טהעג רֶע

 .טרֶערעג טָאה טָאג יוו

 .ינש

 ןָאהמ טעו טָאג ןּוא .ד
 ,ייז םימ

 ןָאהמַענ טָאה רֶע יוו

 ,גוע טימ ןוא ןוחיס טימ

 | ,ירמא ןוֿפ עגינעק יד

 ,דנַאל רֶעייז טימ ןוא

 .טגיליטרעֿפ טָאה רֶע עכלֶעו

 ןעּבעגּבָא ייז טעו טָאג ןוא .ה

 ,ךייַא

 ןָאהמ ייז ּוצ טלָאז רהיִא ןוא
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 .טָאּבעג םָעדךָאנ ןֶעצנַאגןיִא =  הָוְצִמֲה לֶכְּנ
 ךייַא גָאה ךיא סםָאװ :םֶכְתֶאִתיִוצרֲֶׁא

 .ןעלהָאֿפָעּב <
 ,טסעפ ןּוא קרַאמש טייז ו += ּוצְמאְו ּוקְזִח רו

 ואְריִת לא
 וצרעת לֵאו

 םהיִנפמ

 ףיהלא

 טינ טָעטכריֿפ

 ,ייז רַאֿפ טינ טרָעמיצ ןּוא

 ,טָאג ןייד ,טָאג עד הוהי יִּכ

 ָּפִע ּףֵלחַה אוה
 ֵּפְרִי אל
 : ךְבזעי אלו

 ,ריד םימ טהעג טסּבלעז רע

 ןעזָאלּבָא טינ ךיד טָעוװ רֶע

 טינ ךיד טָעוװ רע ןּוא
 .ןֶעזָאלרַעֿפ

 .ישילש

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישימח

 השמ אָרָקִיַו +

 ץשוהיל
 ויִלֵא רמו

 ןַעֿפורעגּוצ טָאה השמ ןּוא 3

 ,עשֹוהי

 םהיִא ּוצ טָאה רֶע ןּוא
 א ןשי לכ ץנַאנ ןוֿפ ןעגיוא יד רָאֿפ לֵאָרְׂשִי לכ יִנָעְל טגָאזעג

 5255 ,טסָעֿפ ןוא קרַאמש ייז ץמאו קזח
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 אֹובָּת הָּתַא יִּכ

 הזה םָעָה תֶא
 2עןצ 9 ץֶראָה לֶא

 ןָעמּוקניירַא טסֶעוװ וד ןַעד

 קלָאֿפ ןעזיר טימ

 ,דנַאל סָאד ןיא

 ןערָאװשַעג טָאה טָאג סָאװ הָוהי עבשנ רשא

 ,ןרֲעטלֶע ערֶעייז וצ םתבֲאַל

 ,ייז ןֶעּבעגּוצּבָא םֶהָל תַתָל
 .ליימּבְרֶע םּוצ : םתוא : ןעּבַעג סע ייז טסֶעװ וד ןוא הנְליִחַנַּת התאו
 טָאג ןוא .ח הוהיו .ח

 ,ריד רָאֿפ טהָעג טסבלעז רע ְךיֶנֿפְל ְךֶלֹהַה אּוה
 ,ריד טימ ןייז טעו רֶע = ךמע החי אוה
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 ןַעזָאלּבָא טינ ךיד טָעוװ רע ךפרי אל

 טינ ךיד טָעװ רֶע ןּוא ךבזעי אלו
 ; ןַעזָאלרַעֿפ -%
 ןעטכריֿפ טינ טסלָאז ּוד אַריִת אל

 ןָעּבָאה טינ טסלָאז ּוד ןּוא ; תֶחֶת אֹלְו
 .טסגנַא ןייק

 השמ בתכיו .ט טָאה השמ ןּוא ₪
 ןַעּבעירשעגנָא = 0

 ערהעל עיד תאזה הֵרֹוּתַה תא

 םיִנֲהַּכַה לֶא הָנִִיַ
 יול יִנְּב

 ןֶעּבֶענֶעגרעּביִא יז טָאה רֶע ןּוא
 ,רעמסעירּפ יד

 ,יול ןוֿפ ןהיז יד

 ןעגָארט עכלַעוו םיאשנה

 \ \ תיִרּב ןֹורַא תֶא
 ,דנּוּב םֲעטָאג ןופ (1ערַאל יד( | 5 צ

 ט : הוהי

 ןופ עטסָעטלָע עלַא ןּוא ינקז לָּ לֶאְ

 .לַארשי לֵרׂש

 .יעיבר

 יז טָאה השמ ןּוא י םתוא השמ וציו .י
 ןעלהָאֿפעּב |

 :ֹוזַא רמאָל

 רהָאי בע ןופ עדנָע םַא םיִנֵׁש עבש ץקמ

 מייצ רֶעַד ןיִא דעמב

 רהָאי:סגנּופַאלרָע םָעד ןופ = הטמשה תנש

 ,תֹוִּּסַה חב

 | לכ אוב .אי

 ֵאְָׂשִי

 ,טסעֿפ;תֹוּבס ןיִא

 טמוק לַארשי ץנַאג עו .אי

 ןעניישרֶע ּוצ תֹואְרְל

 דו יות
 ,טָאג ןוֿפ טביזָעג םָעד רָאֿפ הָורי יֵנְּפ תֶא

 ,טָאג ןייד
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 רֶע ןַעכלֶעװ ,טרָא םָעד ןיִא רֶחבִי רֶׁשֲא םֹוקַּמַּב
 ,ןעלהעוורע ;סיֹוא טעו

 ןעזעלרָאֿפ ּוטסלָאז ארקת

 .ןֶעטסַאק ('

 תֹוׂשֲעַל ּורֵמִׁשְו

 עמְׁשִי

 .אל ,ךליו ,םירבד

 ערהעל עיד תאזה הֵרֹוּתַה תא

 ֵאָרׂשִי לָּכ דג
 הי

 ,לָארשי ץנַאג רָאֿפ

 (!ךרָאהעג רַעייז ןיִא

 ,קלָאֿפ סָאר לָעמַאזרֶעֿפ .בי םָעָה תֶא לֶהְקַה .בי

 םיִשָנֲאָה

 ףטהו םישנהו
 שא ר

 ְךיֶרָעְׁשְּב

 מש מל
 ודמל ןעמל
 ארי
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאנ רַאֿפ םכיֵהלֶא הוה תֶא

 רענעמ יד -

 ,רָערניק יד טימ ןֶעיֹורֿפ יד ןּוא

 רַעכלַעוו ,גנילדמָערֿפ ןייד ןּוא
 ,ןרֶעיֹומ ענייד ןיִא זיא

 ןֶערעה ןַעלָאז ייז םּוא

 ןענרעל ןעלָאז ייז םּוא ןּוא

 ןעטכריפ ןַעלָאז ייז ןּוא

 ןָאהמ ּוצ ןעמיה ןעלָאז ייז ןוא

 רֶעטרֶעװ ַעלַא = יִרְבִּד לַּכ תֶא

 .ערהעל רשיד ןופ | : תאזה הרותה

 ,רעדניק םהינבו .גי

 ועדי אל רֶׁשֲא

 ערֶעייז ןּוא .גי

 (ךָאנ סָאד) ןַעּבָאה עכלעוו
 ,טסואוועג םינ

 -  ןערַעה ןעלָאז
 ןעטכריֿפ ּוצ ןענרַעל ןֶעלָאז ןּוא הָאְריִל ּודֵמִלְ

 ,טָאנ רֶעיֵא ,טָאג רַאֿפ םֶכיֵהֹלֶא הָוהְי תא

 ,געמ לא םימיה לָּכ

 םייח םֶּתַא רשא
 הֵמָדֲאָה לַע

 רעּבירַא טהעג רהיא ןיהואוו |ם'ָרְבע םֶּתַא רֶׁשֲא
 ,ןררי סע ִַּׁש ןדרַַה תֶא

 הָתֶשרָל

 טּבעל רהיֵא סָאװ

 ,דרָע רֶעֹד ףיֹוא

 .ןֶעּברֶע ּוצ יז

 .ןרֶעיֹוא (1



 ,דימלתהו הרומה תרות

 .ישימח

 .(ןירבוחמ ןהשכ) ישש

 טגָאזעג טָאה טָאג ןּוא .די הוחי רמאיו .רי
 :ץהשמ ּוצ השמ לא

 ךיז ןָעּבָאה געמ ענייד ,הָעֹז ךימי וברק ןח
 טרעטנהַענרעד צצ 7 עש לי
 ,ןָעּבְרַאמש םּוצ תּומָל

 עשוהי ּוצףּור עשוהי תא ארק

 ךייַא טלָעש ןוא ּבְצַיְתִהו
 ,טלעצ:סטֿפיטש ןיא דעומ לְחאַּב

 םהיִא לָעװ ךיא ןּוא ונוצאו
 .ןַעלהָאֿפֶעּב / ה
 עשוהי ו ןוא השמ ןַעגנַאגַעג זיא עשוהיוהשמ ליו

 טלעטשעג ךיז ןָעּבָאה ייז ןּוא ובציתיו

 ;דָעֹומ לָחֶאַּב

 הָוהְי אָרִיַו .וט

 לֶהֶאָּ
 לײזנעקלָאװ ַא ןנע דומעב

 זיִא לײזנעקלָאװ יד ןּוא ןנָעֶה דּומָע רמָעיו

 .טלעצ:סטֿפיטש סָאד ןיא

 ךיז טָאה טָאנ ןּוא .וט
 ,טלעצ םיִא ןָעזיוועב

 א ןיִא

 ןַענַאמשעג
 םעד ןופ גנַאגנייֵא םייב :לֶהאַה חתפ לַע

 .טלעצ
 טנָאזעג טָאה טָאג ןוא ומ | עו אה

 :ץהשמ ּוצ השמ לא
 (:ךיז טסגעל ּוד ,הָעז בבש הנה

 ,ןרָעמלֶע ענייר טימ ְךיֶתֹבֲא םע

 טעו קלָאֿפ סָאד ןוא הֶּזִה םעה םקו
 ןהְץמשפיוא -
 רעטענ יד ו נב כ ךָאנ ןהָעגכָאנ טעו ןוא יִהלֶא ירחא הנ

 ,(קלָאֿפ) ןַעדמָערֿפ םָעד ןופ ןץיראה רכנ
 ,רנַאל א סָאװ -

 טמּוק סע ןַעכלַעװ ןָעשיווצ אָב אּוה רֶשֲא
 ,ןיהַא ּברִקַּב הֵּמָׁש

 ןעזָאלרַעֿפ ךימ טָעוװ סָע ןוא ינבזעו

 ..טסּברַאטש ּוד ('

 .אֹל ,ךליו ,םירבד

 יִתיִרְּב תֶא רֵפָהְו

 :ותא ית רֶׁשֲא

 וב יַּפִא הֶרֵחְו .זי

 אּוהַה םויב

 םיתבזעו

 םֶהָמיִנּפ יִּתְרַּתְסִהְ

 .לכָאָל היה
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 תֹורֵצְו תֹוּבַ תוער

 .אּוהַה םֹויַּב רַמֲאְ

 אלה

 יַהלֶא ןיִא יִּכ לע
 יִבְרְקּב

 נא
 :הָלאָה תֹועָרָה
 יִבנֲאו .חי

 יֵנֵּפ ריִּתְסַא רָּתְסַח

 אוהה םויַּב

 הָעְרָה לָּכ לַע

 השע רֶׁשֲא

 הני
 ;םיִרָחַא םיִחֹלֲא לֶא

 הָּתַעְו .טי

 םֶכְל ּובְתַּכ

 תאזה הֶריִּׁשַה תֶא

 הָרְמל
 .ןעניֿפעג (1
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 ןרעטשוצ םָעו סֶע ןּוא
 ,דנּוב .ןיימ

 םהיִא טימ ּבָאה ךיִא ןַעכלֶעו
 .ןעסָאלשַעג

 ןרָאצ ןיימ ןענַערּב טָעוװ וי
 םהיא ףיֹוא

 ,גָאט םִענָעי ןיא

 ,ןַעזָאלרעֿפ ייז לָעװ ךיִא ןּוא

 ןעגרַאּברַעֿפ לע ךיִא ןּוא
 ,ייז ןוֿפ טכיזַעג ןיימ

 םּוצ ןייז טָעוו סֶע ןּוא
 , ןערהֲעצרַעֿפ

 םהיא ןֶעלַעװ סִע ןּוא
 (1 ןעֿפערט

 ,םיונ ןוא ןעקילגמּוא לעיפ

 א ןענָאז םָעוו םִע ןּוא
 ;גָאמ םִענֶעי

 ,רַאֿפרַעד טינ ןעד ּוצ

 ָאמינ זיִא טָאג ןיימ סָאװ
 ,רימ ןעשיווצ

 ןַעֿפָארטַעג ךימ ןַעּבָאה

 ? ןעקילגמּוא עיד

 ,ךיא ןּוא .חי

 ?רעפ ןַעצנַאגניִא לָעװ ךיא
 טכיזעג ןיימ ןעגרָאּב

 ,גָאט םענָעי ןיא

 ,םעזֲעּב סָאד רָאג ראפ

 ,ןָאהטַעג טָאה סֶע סָאװ

 טרהָעקֲעג ךיז טָאה סֶע סָאװ

 = .הָעמַעג ערמערֿפ ּוצ

 ,םציא ָאזלַא .טי

 ןָא ךייא טביירש

 דעיל סעיד

 סע ןערהעל ןּוא
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 לֵאְרְׂשִי יִנְּב תא

 םֶהיִֵפְּב ּהַמיִׂש

 ,לָארשי רָעדניק יד

 ,ליֹומ רֶעייז ןיִא ןײרַא סֶע גָעל

 יל הָיְהִּת ןַעַמל
 תאזה הרישח

 רעדניק יד ןֶענֶעג עגייצ םּוצ ;לֵאְרְׂשִי יִנְְּב דָעְל
 .לָארשי

 ןייז לֶאז רעיל סָאד םּוא
 רימ רַאֿפ

 .יׂש ש

 .(ןירבוחמ ןהשכ) יעיבש

 ונאיבא יִּכ כ

 הָמְדֲאָה לֶא

 ?נײרַא םהיִא לָעװ ךיִא זַא .כ
 ןעגניירּב |

 ,דנַאל סָאד ןיא

 ןֶערָאװשעג ּבָאה ךיא סָאװ ִּתְַּבְׁשִנ רֶׁשֲא

 ,ןרעטלֶע ענייז ּוצ ויִתֹבֲאַל

 טימ ךלימ טסילֿפ סָאװ שבדו בלח תבו
 ,גינָאה 4 ווג וב

 ןַעסֶע טָעוװ םִע ןּוא לֵבֲאְו

 ,ןייז טאז טָעוו םִע ןּוא עבשו

 ,ןֶערֶעװ טָעֿפ טָעװ םֶע ןּוא ןשדו

 ןערהעק ךיז טָעװ סע ןּוא הנּפ

 ,רעטְעג ערמָערֿפ ּוצ םירחא םיהלא לא

 ,ןענעיד יז ןַעלָעוו יז ןּוא םּודבעו

 ?רָעֿפ ךימ ןֶעלֲעװ ייז ןּוא ינוצאנו
 ,ןַעטכַא | יב

 ןרעטשוצ טָעוו סע ןּוא :יתירב תא רפהו
 ; דנּוּב ןיימ 03 :
 ,ןייז טָעוו .אכ היהְו .אכ

 ןעפערט םהיא ןֶעלָעוו סֶע ןעוו ותא ,ןאצמת יּכ

 תֹורֵצְו תֹוּבַר תֹועָר
 הָריִׁשַה הָתְנַעְו

 תאזה

 ןּוא ןעקילגמּוא עלעיֿפ

 ןעגייצ דעיל םעזיד טָעוו

- 
 דָעְ
 חכשת אל יִּכ

 םהיא ןֶעגֶעג

 ,עגייצ םלַא

 ןעסעגרַעֿפ טינ ףרַאד סֶע ןַעד
 ןַערעו

 .דימלתהו הרומה תרות

 ּהָדּמַלי

 ץראה לא |

 יתעְּבשנ רֶׁשֲא |

 .אל ,ךליו ,םירבד

 וערז יִּפִמ ענייז ןופ .ליומ םָעד ןוֿפ
 ;ןעמַאז -

 םייוו ךיִא ןעד יתעדי יִכ

 ורצו תֶא
 השע אּוה רשא

 םויה

 ונאיִבֲא םרטּב

 זרח ל לא
 ןש <

 ,( גנּגיינ ןייז

 ,טנייה ןיוש טוהט סע סָאװ

 ךָאנ םהיֵא ּבָאה ךיִא רָאֿפַעּב
 טכַארּבעגנײרַא

 ,דנַאל סָאד ןיא

 .ןַערָאװשַעג ּבָאה ךיִא סָאװ עב

 הָׁשֹמ בה .בכ

 תאזה הרישה תא

 אוהה םֹויַּב

 טָאה השמ ןּוא .בנ

 ןעּבעירשַעגנָא
 רעיל םעזיד

 גָאט םָעֹנָעי ןיא

 טנרהֲעלַעג םִע טָאה רֶע ןּוא

 .לָארשי רעדניק יד :לָארׂשי ינב תא

 ןעלהָאֿפַעּב טָאה רֶע ןוא ,גב וציו .גכ

 ןונ ןופ ןהז םָעד ,עשוהי ןּונ ןַּב עשוהי תא

 :םנָאזְעג טָאה רַע ןּוא | רמאיו

 טסָעֿפ ןוא קרַאטש ייז ץמאו | קזח

 יִבָּת ָּתַא יִּכ
 ֵאְָׂשִי יֵנְּב תֶא

 ןַעגניײרּבנירַא טסָעװ ּוד ןַעד

 | לָארשי רָעדניק יד

 ,דנַאל סָאד ןיא

 ייז וצ ּבָאה ְךיִא סָאװ
 ,ןֶערָאװשֶעג ! םהל

 .ריד םימ ןייז לַעוו ךיִא ןּוא ֵָמע היהא יכנאְו

 .יעיבש |

 ,ןֶעווֲעג זיִא סע ןּוא .דכ יהיו .דכ

 הָׁשֹמ תֹולֵכִּ

 בכ

 - טנירנֲעַעג טָאה השמ ןָעו

 ןעביירש ּוצ

 .ןֶעניז ,ןָעקנַאדמ 6



 יִרְבְּד תֶא
 תאֹּזַה הָרֹוּתַה

 רַפִמ לַע
 ;םֵּמִּת דַע

 השמ וצו

 םִיולַ תא

 תיִרּב ןורא יִאְׂשֹנ
 הָוהְי

 .הכ

 :רמאל

 חל .וכ

 הרותה רַפָס תֶא

 הזה
 ותא םָּתמשו

 דצמ
 הֶוהְי תיִרְּב ןֹורֲא

 םֶכיהלא

 ;דָעל ב םֵׁש הָיָה

 יעדי יבא ִּכ .

 ףיְרָמ תֶא

 השקה ְַּרֶע תֶאְ
 ַח יִנְדועְּב ןח

 מע
 | םויה

 םתיה םיִרממ

 .דימלתהו הרומה תרות

 רֶעטרֶעװ יד

 ערהָעל רעזיד ןופ

 ךוב ַא ןיא

 .עְדנָע םּוצ זיב

 ןעלהָאֿפַעּב השמ טָאה .הכ

 ,םיול יד

 ַערַאל יד ןַעגָארט עכלָעוו
 דנּוּב םָעטָאג ןופ

 - :סעדנַעגלָאֿפ

 טמהענ .וכ

 ערהָעל רעד ןוֿפ ךּוּב סָעזיד

 סֶע טגָעל ןוא

 .טייז רער ּוצ

 ןוֿפ עדַאל;םערנּוּב רעד ןוֿפ
 ,טָאג רֶעייֵא ,טָאג

 עגייצ םלַא ןייז לָאז סָאד ןּוא
 .ריד ןֶעגֶעג

 סייוו ךיִא ןַעד זמ

 טייקגיטסנַעּפשרעדיװ ןייד

 ;טײקגיקענטרַאה ןייד ןּוא

 ךָאנ בעל ךיִא דנֲערהֶעװ ןֶעד
 ְךייא טימ

 טנייה

 ;רָעדיװ ןָעווֲעג רהיֵא םייז
 עגיטסנַעּפש

 ,טָאג ןַענַעג הוהי םִע

 ?טיֹוט ןיימ ךָאנ ךֶאננעד ןּוא ;יִתֹומ יִרֲחאיִּכ ףַאְו

 .ריטפמ

 ילא וליהקה .חכ

 יִנָקָז לָּכ תֶא

 רימ ּוצ טלָעמַאזרָעֿפ .חכ

 טטסעמלע עלא

 ,םירבד

 םכיטבש

 סכר
 םֶהיֵנְזַאְב הֶרְּבַדֲאַו

 הָלֵאָהיִרְבְּדַה תֶא
 םַּב הָדיעֲאְ

 םימשה תא
 דיק =

 ;ץְראָה תֶאו

 - יב .טכ
 יתומ ירֲַא
 ןותְחשַּתתֶחַָהיִּ
 ףרדח ןמ םֶּתרַמו
 םֶכְתֶא יִתיִִצ רֶׁשֲא
 םכתא תארקו

 | הערה

 םיִמָּיַה תיִרֲַאְ
 ושעת ִּ
 ַרָה תֶא
 וי יִנעְּ
 וסיִעְבְַ
 :םֶכיִדְי הָׂשֲעַמְּ
 השמ רבדיו .ל

 0 א
 ארי לַחָק לָּכ
 יִרְבִּד תֶא
 .תאּוַה הָרׁשֲ
 ;םָּמִּת דַע

 :הרטפה |

 .ןרָעיוא (1

 118 .אל ,ךליו

 ןעמַאמש ערֶעייֵא ןוֿפ

 ,רהעֿפיֹוא ַערֶעייֵא ןּוא

 ןיִא ןעדער לֶעװ ְךיִא ןּוא
 (!ךרָאהעג רֶעייז

 רָעטרָעוװ עזיד

 רַאֿפ ןָעלָעְטש לָעװ ךיא ןוא
 יז ןֶענֲעג עגייצ

 לעמיה םָעד

 .דרָע יד ןּוא

 ,סייוו ךיִא ןֶעד .טכ

 טיומ ןיימ ךָאנ

 ?רֲעֿפ סיווָעג רהיא םָעוו
 ןָעּבְרַאד

 ןערהֲעקּבָא ךיז טָעוו רהיִא ןּוא
 ,גָעוװ םָעד ןופ

 ךייַא ּבָאה ךיִא סָאװ
 ,ןַעלהָאֿפַעּב

 ןעֿפערט ךייַא טָעװ סֶע ןּוא

 םעזֲעּב סָאד

 עגידרֲעמַעּפש יד ןיא
 ,(=ןעטייצ

 ןָאהט טָעוװ רהיֵא לייוו

 סֶעזֶעּב םָאד

 ,טָאנ ןוֿפ ןַעגיֹוא יד ןיא

 ןֶענרָאצרַער ּוצ םהיֵא

 | ערע ןייֵא ןוֿפ קרָעװ סָאד ךרּוד
 .דנֲעה

 טרערַעג טָאה השמ ןּוא .ל

 ךרָאהֶעג ןיא

 גנולמַאזרַעֿפ רעצנַאג רעד ןופ
 לָארשי ןוֿפ

 רֶעטרָעוװ יד

 רעיל ןָעזיד ןופ

 .ערנע םּוצ זיב

 .געט יד ןוֿפ ַעדנֶע ןיא (
 8 ץ
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 ,לעמיח ,טמהָענרַעֿפ .א םימשח ּוניִּזַאַה .א

 ,ןֶערֲער לָעװ ךיא ןּוא הרבדאו
 ןערעה לָאז דרָע יד וא | ץֶראַה עַמְׁשִתְו

 .ליומ ןיימ ןּוֿפ רֶעטרַעוװ יד : יפ ירמא

 ןעסעיג טעו ןעער יװ .ב| | 593 עי =
 יקל ,ערהֲעל ןיימ

 ןיימ ןַעֿפירט טָעוװ יֹוהט יװ  יתרמא לטַּכ לזת
 ,ערֶער

 סנירג ףיוא ןַעגַערײרּפש יוו אשד יל םֶריֵעְׂשַּכ

 ףיֹוא םנעּפָארטנעגַער יוו א לע םיִביִברִכְו
 זארג :בָׂשֶע

 ןעֿפורנָא לע ךיִא ןעוו .ג| וי םש יִּכ ג
 ,טָאנ ןּופ ןַעמָאנ םַעד ארקא
 בל:

 רֶענּוא (!םהור טיג (ןַאד) ;ּוניִהֹלאָל לדג ובה
 .םָאנ 50 ד
 ,(?זלָעּפ רֶעד .ד רוצה .ד

 ולָעָפ םיִמָּת
 ןענַעװ ענייז עלא ורע ויִָרְּד לָב יִּכ

 ,(?קרָעװ ןייז זיִא םָאקלָאֿפ

 ;טייקגיטכָערעג זיא טפשמ

 ,םייקיירט ןוֿפ טָאג א הָנּומֶא לא

 3 ,טבערנּוא ןהָא לע ןיאו
 גימרעֿפטכער ןּוא טכֶערעג  אּוה רשיו קידצ
 .רֶע זיא ₪ +=! 0 =

 ? םהיִא רֶע טּברַאדרעֿפ .ה ןל תחש .ה

 , ןיינ אל

 רעייז זיִא .רָעדניק ענייז רַאֿפ םמּומ וינּב |
 !רעלהְעפ = 5
 רֶעטהֲערררעֿפ ןוא רָעמרְק :לתֶלתפושקערוד

 ולמְנִת הָוהיִלַה . רהיִא (!טלהָאצעּב ןַעד ּוצ -ו
 ,טָאג סעזיר |

 תאז

 רָעקרַאטש - רעד (5 | .טייקסיורג ,ערהָע ! יה

 .טלעגרָעֿפ (+  .גנָעּוהט 65 =

 והאצמי -י |

 | !טכַעלשעג'י

 .בל ,וניזאה ,םירבד

 .טינ ןּוא םעגיטכערמרערעינ םכָח אלו לָבנ םֵע
 ?קלָאֿפ סעגולק

 !רָעטָאֿפ ןייד ךָאד זיא רֶע ָךיִבֲא אּוה אולה

 ,(:ןַעּברָאװרֶע ךיד טָאה רֶע ךנּק

 ("ןֶעֿפַאשֲעג ךיד טָאה רֶע .ָךֶׁשֲע אּוה
 !טָעדנירגעּב ךיד טָאה רֶע ןּוא ;ףננכיו
 | ןטנ ןח

 .ינש |

 ןופ גָעַמ יד קנָעדעג + םלוע תומי רכז .ז
 ,ןָעמייצרַאּפ / וו

 רדו רד תונש ּוניּב יד ןוֿפ ןַערהָאי יד טכַארטֶעּב
 רעטכַעלשעג ענֶעגנַאגרַעֿפ גד ן 7

 ,רַעמָאֿפ ןייד גַערֿפ ךיבא לאש

 ,ןָעלהְעצְרְער ריד טעו רָע ןּוא דגי

 4 ,עטסעטלֶע ענייר ךינקז

 ..ןענָאז ריד ןעלעוו יז ןוא : הל ורמאיו
 רעטסבעהלַא רער ןָעוו .ח יע לחנהב ח

 ןענָאיצַאניד ןֶעּבענעג טָאה | | 15 חג
 ,לײטּברַענַא

 יד טָעדיישוצ טָאה רֶע ןָעוו םדָא נב ודִרַפַהּב

 ,רערניק ןעשנעמ
 יד טלעמשע ;גנייַא רֶע טָאה םימע ת :
 רעקלָעֿפ יד ןּֿפ ןֶעצנערג פע לְבג בצי
 יד ןוֿפ להָאצ רעד ךָאנ ינב רָפסמל

 .לָארשי רעדניק : לארי

 לייהמ סעטָאנ םּורָאװ .ט| יו קלח יִּכ .ט
 , קלָאֿפ ןייז זיא מע

 ןוֿפ זָאָאל סָאד זיִא בקעי :ותְלַח לבח בֹקֲעַי |
 .לייטּברֶע ןייז

 םהיִא רֶע טָאה ןָעְנּופָעג .י

 ,עטסיוו רֶעד ןוֿפ דנַאל םיִא רַּבְרִמ ץראּב

 ,עטסיו רעד ןופ ןמשי לִי והתבו (?לייהעג ןעדליוו ןיִא ןּוא
 ;מּורַא םהיִא טָאה רֶע והנבבסי
 טלעגנירעג -
 גנּומכַא םהיִא ףיוא טָאה .רֶע והננובי
 בע 2 =

 .גָאלק 0 .טכַאמֲעג (5 .טֿפױקעג (1



 והנרי

 :ּוניִע ןֹוׁשיִאּב

 ונק ריעי רֶׁשֵנַּכ .אי

 וב
 ץֶרֶא יִתומַּב לע
 ידָׂש תבּונְּת לכאיו

 שבד והקניו

 מש
 :רוצ שימלחמ

 רקב תאמח . ,די

 ןאצ בֶלחו

 םיִרָּב בֶלֶח םֶע
 ןָׁשַב יֵנְּב םיִליֵאְ
 םיִרּּתַעְ

 דימלתהו הרומה תרות

 . טיהָעג םהיִא טָאה רֶע

 לָּפַאניֹוא ןייז וו

 טכַאװ רָעלדֶא רעד יוו .אי
 ,טסענ ןייז רֶעּביִא

 .ָאמינ םהיִא טימ זיִא

 .ישילש

 | 2ֿפױױרַא םהיא טָאה רֶע .גי
 טרהיֿפעג

 ,ררָע רֶער ןיֿפ ןֶעיֹוה יד ףיוא

 ד ןעסֶעגָעג טָאה סֶע ןּוא
 רע יד ןוֿפ ןעטכורפ

 עג םהיא טָאה רֶע ןּוא
 גינאה ןעגיוז

 ןעזלַעֿפ ןופ

 לּויָא ןוא |

 רָעדניר ןּופ רֶעטּוּב .די

 ,ףָאש ןוֿפ ךלימ ןּוא

 רעמעל ןוֿפ םמעֿפ טימ

 ,ןשֹּב ןופ רֶעדיוװ ןופ ןּוא

 ,קַעּב ןוֿפ ןוא =

 | תֹויְלִּכ בֶלֶח םִע
 |הּמִח

 :ץייוו ןוֿפ םמָעֿפ מימ |
 ,(!ןערעינ

 .ץייוו עמּוג :

 ,וניזאה ,םירבר

 בָנָע םדו

 :רֶמֶח הָּתְׁשִּת

 ןורשי ןמשיו .וט
 +:- | ,רָע טּבעװש ₪20 47% טָעבִיו רעדניק ענייז רֶעּבִא ףחרי וילזוג לע
 :ןה ,ןעלגילֿפ צדנ רי תנמש ענייז םיֹוא טעטיירב רֶע ןיפנּכ שרפי
 תיבע | ,םהיִא טמהֶענ רֶע והחקי

 | ו * תישּכ םהיִא טגָארט רֶע והאשי
 + ק7' ד

 שמי | ,רעילגילָעגילפ ןייז ףיֹוא : ןתרבא לע

 והשע הולא טָאג םהיִא טרהיֿפ (יֹזַא) .בי| רָב הוה בי
 הד ה '* לא ונח

 לח ערמערפ ןייק ןּוא ;רֵכָנ לא ומע ןיִאְו בניו טָאג רו : 1
 : ותעשי רוצ |

 םיִרְזְב ּוהְאָנְקִי .וט

 ;ּוהְמיִעכִי תבָעֹותַּב

 םיִדָׂשַל ּוחֵּבְזי .וי

 הלא אל
 םוָעָדְי אל םיִהֹלֲא

 םיִׁשָדֲח
 ואב ברקמ | |
 ג 9 | ,ןיימשלעזעיק ןעט טראה ןוֿפ

 םורעש אל |

 ;םֶכיֵתֹבֲא
 ְךדִֶי רוצ .חי
 ישת
2% 

 חַּבְׁשִּתַו

 ;ָךלְלחְמ לֶא

 .בל

 םולּבןַעּביֹורט ןּוא

 סלַא ןעקנּורטַעג ּוטסָאה
 .ןייווש ערעור

 םעֿפ זיא ןורשי רַעּבֶא .ּוט
 ןערָאװַעג

 מימ ןָעמּונֲעג טָאה רֶע ןּוא
 ,(:) עגָאלש | םיפ יד

 ,ןֶערָאװעג טָעֿפ טויּב ּוד

 ,ןערָאװַעג קיד טויּב ּוד

 טּביילעּבליֹואװ םזיב ּוד
 ,ןֶערָאװֶעג

 ןעזָאלרַעֿפ טָאה רֶע ןּוא

 . םהיא טָאה רַעכלַעװ ,טָאג
 , ןַעֿפַאשַעג

 טעטכַארעֿפ טָאה רֶע ןּוא

 .ףליה ןייז ןוֿפ זלֲעֿפ םָעד

 טכַאמָעג םהיִא ןֶעּבָאה ייז .וט
 ,ערמַערֿפ ךרוד ןרָעֿפיַא

 יז ןַעּבָאה (* ןעליירג טימ
 .טנרָאצרַעד םהיא

 ,ןעלֿפײמ ּוצ ןעטכַאלש ייז .וי

 ,טָאג ּוצ טינ

 ןעּבָאה יוז עכלַעװ ,רֶעמֶעג
 ,טנָאקעג טינ

 ,עיינ

 גנַאל טינ ןַעּבָאה עכלָעוו
 ,(* טניישרע

 ןרעמלֶע ַערֶעייֵא עבלעוװ רַאֿפ
 .טעטכריֿפעג טינ ןַעבָאה

 רַעכלעװ ,ןעולַעֿפ סעד .חי
 , ןַערָאּבֲעג ךיד טָאה

 , ןֶעסעגרֶעֿפ ּוטסָאה

 ןעסעגרעֿפ טסָאה ּוד | ןּוא

 ךיד טָאה רעכלָעװ ,טָאג
 .ןַעֿפַאשעג

 .ןעמוקעג (5 .ןעטייקנידריוונוא (" .ןָעקירּב ('
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 .יעיבר

 הָעוֲעג סָאד טָאה טָאגוַא ש הוי אריו .טי

 - ץָאנו
 :ויָתֹנבּויִנְּבסַעַּבִמ

 טנרָאצְעג רֶע טָאה

 ןהיז ענייז ןופ גנוקניירק םיוא
 .רעטכַעמ ענייז ןוא

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא -כ רמאיו .ב

 ןיימ ןענרָאּברעֿפ לַעוו ךיִא םהמ ינפ הריתסא
 ,ייז ןוֿפ טכיזעגנַא ה

 ןייז טָעְוו סָאװ ןהָעְז לַעוו ךיא
 ,ערנֶע רֶעייֵז

 סעטרהֲעקרַעֿפ ַא ןעד |
 ,ייז ןענעז טכעלשֶעג

 םֶתיִרֲחַאֹהַמ הֶאְרֶא

 תבְפְהַּת רוד יִּכ
 הֵּמִה

 ;םַּב ןמא אל םיִנֵּ

 - םה .אכ

 לֶא אלב

 םֶהיֵלְְַּב נס
 םִאיִנְקַא יִנֲאַו

 טינ ןַעּבָאה עכלעוו ,רעדניק
 .טייהיירמ ןייק

 טכַאמַעג ךימ ןַעּבָאה ייז .אכ
 ןרָעֿפײא

 ,טָאגנּוא נַא ךרּוד

 טנרָאצרַעד ךימ ןַעּבָאה יז
 ,ןעמייקגיטכינ ער ;ייז טימ

 ןֶעכַאמ יז לָעװ ךיא ןּוא
 ןרָעֿפײַא |

 ,קלָאֿפנּוא'נַא ךרוד םע אלב

 ןַעגימכערטרערעיג ַא  ךרוד לבנ יוגב
 קאפ צצה ג
 .ןענרָאצרַעד ייז ךיִא לָעוו : םסיעבא

 ךיז טָאה רַעײֿפ א ןַעד .בכ חחדק שא יּכ .בכ
 . ןֶעדנּוצַעגנָא = \

 ,ןרָאצ ןיימ ןיא יפאב

 טנַערּברַאֿפ טָאה סֶע ןּוא דקיתו

 ,ןעטנוא ןופ עלֲעה רָעד זיב תיתחת לואש דע

 ,טכּורפ ערהיא טימ רָע = = דר יואי ד יד טרהָעצרֶעֿפ טָאה סע ןוא ּהלביו ץירא לכאתו
 טמַאלֿפרַעֿפ טָאה םָע ןוא| 'דסמ םֶהָלְתַ

 .גרֲעּב יד ןופ ןעדנורג יד ; םירה

 ל הָפְסִא = (ןעטישפיוא לָעװ ךיִא -גכ = !מילע הפסא .גכ
 ,ןעקילגמּוא תֹועְר

 .ןעטכינרָעֿפ ןעצנַאג ןיא -- הפס ןוֿפ (1

 .דימלתהו הרומה תרות

 ייז ףיוא

 .בל ,וניזאה ,םירבד

 ךיא לָעװ ןַעליײֿפ עניימ
 ('ןעביורברעפ ןעצנַאגניִא | 'הָּב הֶּלַכֲא יִצִח

 .ייז ןעגענ
 ןופ עמטעטבַאמשרעֿפ ,רב בער יזמ .דכ

 רֶעגנּוה 000
 המּולג ןּופ עטרהָעצרָעֿפ ןּוא ףשר ימחלו

 ;רַעֿפ (? ןעגיטֿפיג ןוֿפ ןוא = ירירמ בָטקְ
 ןעברער

 ןערעיהט ןוֿפ ןהָאצ םָעד ןוא תמה ןשו

 ,ןעקישנָא ייז ףיוא ךיִא לוו םֹּב חלשא

 ערנעכעירק יד ןופ טֿפיג טימ ילֲחְז תמח םִע
 .ביומש ןיִא :רֵפָע |

 .טָעטכינרַעֿפ ןעסיֹורר ןוֿפ .הכ |לֵבְׂשִּת ץּוחְמ .ה
 ברח ,דרֲעװש ַא

 ,טסגנַא ןרעמיצ יד ןוֿפ ןּוא המיא םיִרְדחמו

 ,יורפננוי ייס ,גנילגנוי ייס הָלּותְּב םגרוחַּב םנ

 גיירג ןּוא גנילניז ייפ| ׂשיִא םֶע קנו"
 .ןעהָארג : הביש

 :טכַארטַעג טלָאװ ְךיִא .וכ יתרמא .וכ

 ןעכַאמ יז טימ לָעװ ךיא םהיאפא

 = ןוֿפ ןעמכינרַעֿפ לָעװ ךיִא שונאמ הָתיִּבְׁשַא
 ןעשנעמ ןעשיווצ 7

 ; ןעקנַערנָא רֶעייֵז ;םֶרכְ

 .ישימח

 טינ טלָאװ ךיִא ןֶעוו .זכ ( ביוא סע ילול .זב |
 גנוקניירק יד טַעטכריֿפעג

 ,דנייפ ןוֿפ רּונֲא
 -דנײֿפ ערעיײז ןַעלעו טכייליפ | ןמירצ ןרּכני ןפ
 ,ןָענעקרענַא טינ (סָאד) יד להב וש
 .:ןעגָאז יז ןֶעלֲעוו םכייליפ ורמאי 5

 ךיוה זיא דנַאה רֶעזנּוא מר ונדי
 ,ןערָאװַעג ₪

 טָאג טינ רֶעּבֶא הוהי אלו

 .ןָאהמַעג סֶעלַא סעיד טָה :תאז לּכ לעפ

 .ןרעטיּב (= .ןעגניירּבסיֹוא ,ןעמכינרָעֿפ (
 .האפ ןּופ (* =



 .דימלתהו הרומה תרות

 ,קלָאֿפ ַא ו עז יז ןעד .חכ6 דבא יוג יּכ .חכ
 ןֶעדֶעי ןַערַאלרַעֿפ טָאה סָאװ 3

 ,גנוניזעב?הטאר המה תֹוצָע

 ןייק טינ ןֶעּבָאה ייז ןוא :הנובת םהב ןיאו
 ,דנַאטשרַעֿפ פר צצה חג
 ,גולק ןֶעווֲעג ייז ןעטלָאװ .טכ ומכח ּול .טכ

 תאז ּוליִּבשי
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 ןהָעטשרעֿפ ןעטלָאװ יז : םֶתיִרֲחאל וניבי
 .עדנָע רֶעייז ידי

 רֶענייֵא ןֶענֶעק טלָאװ יו ל דחא ףּדְרִי הכיֵא .ל
 ןעגָאיבָאנ

 ףלא

 הבר וסיני םינשו

 ,ןהָעזנייַא סָאד יז ןעמלָאװ

 דנֲעְזיֹומ

 ןעּבײרטרַעֿפ ןעלָאז ייווצ ןּוא
 !רנעזיוטנהעצ

 ,סָאד טינ ןָעוו אל םא

 יוז טָאה (!ולֲעֿפ רֶעייז סָאד םרכמ םרוצ יּכ
 ,טֿפױקרָעֿפ 154 האי
 וא | :םריגסה הוהיו

 ?ןֶעּבֶעגֶעג | 0/3
 ולֲעֿפ רעזנוא יװ םינ ןָעד .אל ּונְרּוצְב אל יִּכ .אל

 םרוצ

 :םיִליִלּפ ּוניִביאו

 ,ולָעֿפ רֶעייז זיִא

 ןֶענעז דנייפ ַערעזנּוא ןּוא
 ! רעטכיר

 קָאטשנייוו ןוֿפ
 םודס ןוֿפ

 קָאטשנײװ רֶעייֵז זיא

 ןעד גל םדס ןֶפגִמ יִּכ .בל
 נפ
 ןוֿפ רַערלעֿפ יד ןיֿפ ןּוא הרמע תמדשמו

 ;הרמע טי
 ןעביורטנייוו ַערֶעייז ומבנע

 ,ןַעּבױרט:טֿפיג ןָענֶעז = שור יבֹּנֶע

 .ייז ןַעּבָאה ךֶעלגנֶעה ריב .תררָמ תֹלְְּׁשַא

 מל
 זיִא ןעגנַאלש ןוֿפ טֿפיג .גל םָניִגַּת תַמֲח .גל

 ןייוו רֶעייז םניי
- 2 

 ןוֿפ טֿפיג םעמַאזיירג ןוא| םִנָהְל שאר]
 .ןרעמָאנ ; רֶזכַא

 .טָאג ,רָעצישְעְּב (1 =

 = ?חַעּביִא ייז טָאה טָאג

 117 .בל ,וניזאה ,םירבד

 גראבע ךָאר ו זיא סָאד . רל 5 אוה אָלַה .דל

 :ןעצאש ץניימ ןיִא טלעעירעפ ;  יתרצואב םּותָח
 (:עכַאר זיא רימ ייּב .חל םֶּלִׁשְו םקנ יִל .הל

 םלגר טּומָּת תָעָל
 ,גנולהָאצעּב ןּוא

 םוֿפ רֶעייז ןֶעוו טייצ רעד ןיִא

 םדיא םֹוי בורק יִּכ
 }= ןעקנַאװ עו

 נָאט רעד זיִא טנהָאנ ןַעד
 קילגמּוא רֶעייז ןופ

 (רֶעייז) טלייַא סַע ןּוא
 ,ייז ּוצ טפנּוקוצ

 ןעֿפַאש םָעװ טָאג ןֶעד .ול

 : מל תֹדְתַע ׁשֶחְ

 הָוהְי ןיִדָי יִּכ .ול
 קלָאֿפ ןייז ּוצ טכיר ומע

 טעו טכענק ענייז ףיוא ןוא םחנתי וידבע לו
 ,ןעמרַאּברֶע ךיז רֶע גת9נ% 00 אנ 7:

 ,ןהָעז טָעוװ רֶע ןֶעוו הארי יכ

 :רָעֿפ זיא טכַאמ יד זַא
 ,(* ןעדנּואווש

 ייק ָאטינ זיא סֶע ןוא

 .(*רעמיירפעב
 +ןעגָאז טָעװ רֶע ןּוא .זל

 דִי תלזא יּכ

 דא /

 ,רַעטַעג ערֶעייז ןְענֶעז אוו ומיהלא יא

 יז ןָעְבלָעו ףיוא ,ולעפ רעד | :ב ּויסח רוצ
 ?ץטוש טבּוזעג ןָעּבָאה

 ןעסעגעג ןעּבָאה עכלַעװ .חל בֶלֶח רֶׁשֲא .חל
 ,רָעֿפּפָא ערעייז ןוֿפ סטעֿפ סָאד ולבאי ומיחבו

 ןייוו םָעד ןַעקנּורטַעגןַעּבָאהיז םכיסנ יי גור
 ?רָעֿפפָאקנַארט רֶעייז ןופ אז ד: +

 ןהָעמשפיוא יז ןעלָאז ומוקי

 ,ןַעֿפלַעה ךייא ייז ןֶעלָאז ןוא םֶכְרְָעיו

 ךייַא ףיֹוא ןייז יז ןעלָאז :הרתס םֶכיֵלֲע יהי
 ! (*םריש א

 | ,טציא טהָא טל  הָּתַע ואר טל

 ,םָע ןיּב ךיא רּונ ,ךיא סָאד | אוח ינא יִנֲא יכ

 ָאטינ ויִא טָאג ןייק ןוא יִדֵמָע םיִהלֶא ןיא
 ;רימ טימ

 יז 66 .ןעשמילגסיוא ,ןָעגיינ (5 .המקנ (1
 .דנייפ ןוֿפ ןעמלַאהרַעֿפ 65 .ןָערָאװעג ךאווש ןֶענֶעז
 ַא (5 .דנײֿפ ןֿ | ןַעּבילּבַעגרעּביא ,ןעעזָאלרַעֿפ ('
 | .גנּגרָאּברַעֿפ



 דימלתהו הרומה תרוה 118

 טיֹומ ךַאמ ךיִא תימא ינא

 ,גידָעּבְעל ךַאמ ךיא ןּוא הָּיַחאְו
 ,טָערגּואװרַעֿפ ּבָאה ךיִא יתצחמ
 * ןןד 9

 אָּפרָא יִנאַו
 :ליִצַמ יִדָימ ןיִאְו

 ,ןָעלייהסיוא לָעװ ְךיִא ןּוא

 ןופ טינ טעטַער רֶענייק ןוא
 .דנַאה ןיימ

 ףיֹוא ּביֹוה ךיִא ןעד .מ אשא יִּכ .מ

 לעמיה םּוצ םימש לֶא

 דנַאה ןיימ ידי

 : גָאז ךיא ןוא יתרמו

 לִי
 יתונש םא .אמ

 ,גיּבייַא ּבָעֹל ךיִא רַאװ אז

 ןַעּבָאה לָעוװ ְךיִא יװ זַא .אמ
 טֿפרַאשעגנָא =

 ררעװש סָעדנֲעצילּב ןיימ יפרח קרב

 ךיז טָעװ דנַאה ןיימ ןוא| טפשמב זחאתו
 ,טכער סָאד ראפ ןעמהָענ | יו = |

 ('ןערהיפסיוא ךיִא לעוו ןאד
 עכַאר

 ,דניופ עניימ רֶעּביִא

 סקנ ביִׁשֲא
 יִרְצְ
 ךיִא לָעוװ רעסַאה עניימ ןוא ! םֶּלַׁשא יאנשמלו

 .ןַעלהָאצֲעּב |
 (?ןעשיֹורֲעּב לָעוװ ךיא במ יַצֲח ריִּכְׁשַא .במ

 . ולב ןוֿפ ןעלייפ עניימ |םדמ

 ןעסֶע טעו דרָעוש ןיימ ןוא רַשַּב לכאת יּבְרַחְ
 :שיילפ| גש - 6 נדב
 :רָעֹד ןופ טולב םָעד ןיֿפ היבשו ללח םדמ

 ,ענעגנַאֿפעג ןוא ַענֶעגָאלש | ד: צצ 7דה

 ,רַעצ סער ןוֿפ ּפָאק ןופ | ?ֹועְרַּפ שארמ
 .דנייפ (+ ןַעטרֶעטש : ביוא

 ומע םיוג ונינרה .גמ

 ויָדָבֲע םַד יִּכ
 םּּקי

 יי ,ןענָאיצַאנ ,טּביֹול ,גמ
 !קלָאֿפ

 ןוֿפ טּולּב סָאד רַאֿפ ןעד
 רענעיד ענייז

 ,ןעמהָענ ץכַאר רֶע טָעוו

 .ןעקנײרטנָא (" .ןָערהֲעקקירּוצ (!
 .ןעגניירב גנונדרָאנּוא ןיִא ,ןרעטשרעצ -- ערפ

 יִׁשָיםֶקנְו

 ןופ (+

 .בל ,וניזאה ,םירבד

 ?םיֹוא רֶע םָעװ ץכַאר ןּוא
 ןערהיפ

 ,רנייפ ענייז רֶעּביֵא וירצל

 ( ןֶענֶעכֶערּבָא ךיז םָעו רֶע ןּוא ותמדא רפכו
 ררֲע ןייז רַאֿפ צה ץציב
 .קלָאֿפ ןייז ראפ ןּוא : מע

 | .יעיבש
 5: שח ןָעמּוקָעג זיִא השמ ןוא דמ | השמ אביו .דמ
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 טדעְרענ טָאה רֶע ןּוא

 יִרְבַּד לָּכ תא

 תאזה הָריִשַה
 םעָה יִנְוֲאְב

 רעמרעוו עלא

 רעיל סעויד ןוֿפ

 , קלָאֿפ םוֿפ ךרָאהֲעג ןיִא

 ןהוז רעד ,עשוה ןּוא רֶע :ןונ ןֵּב עשוהו אּוה
 .ןּונ ןוֿפ יי 5

 טָאה השמ זַא ןוא המ | השמ לכיו .המ
 טנידנֲעַעג / 0

 ןֶערַער ֵּבַרְ

 רָעמרָעװ עלא עיד .םיִרָבְּדַה ב תֶא
 | הָלֶאַה

 ,לָארשי ץנַאג ּוצ ;לֵארְׂשִי לָּ לא

 :טגָאזעג ייז ּוצ רֶע טָאה ומ םהלא רמאיו .ומ

 (?ץרַאה רֶעייֵא וצ טעל  םֵכְבַבְל ומיש

 ,רָעטרֶעוו עלא יד ּוצ םיִרְבְּדַה -

 \דיעמ יבא רֶׁשֲא
 םֹוּיַה םֶכְּב

 = שת ִׁשֲ
 כב תא
 תֹוׂשֲעַל רֹמְׁשִל

 ִרְבִּד לָּכ תֶא
 .ערהֲעל רעיד יֿפ :תאזה הָרֹוּתַה

 רָאוּ ךיא עכלֶעוו טימ
 טנייה ךייַא

 לה טלָאז רהיֵא םּוא

 ,רעדניק ָערֶעייֵא

 ןָאהמ ּוצ ןעמיה ּוצ

 רֲעטרֶעװ עלא

 ןיא טמהענ ( .ןִעּבַעגרַעֿפ ,ןעהײצרַעֿפ (1

 .טכַארטֶעּב



 .דימלתהו הרומה תרות

 סָאומֶע טינ זיא סָאד ןָעד מ | קר רבד אל יכ .זמ
 ,ךייַא רַאֿפ טרָאװ סָערעעל ַא כמ .אּו

 ,ןַעּבַעל רֶעייֵא זיִא סָאד רּונ םכייח אּוה יִּכ

 טרָאװ םעזיד ךרּוד ןּוא הֶּזִה רֵבְּדַבּ

 םיִמָיּוכיִרֲאַת
 הָמָרֲאָה לע
 = םֶּתַא רֶׁשֲא

 ןַעּבֶעל גנַאל רהיא טעו

 ,דרע רעד ףיוא

 רָעּבירַא טהָעג רחיא ןיהּואוו

 .ןֶעּברֶע ּוצ יז םּוא : ;ֵּׁשְרִל

 .ריטפמ

 טרערַעג טָאה טָאג ןוא .חמ | // רֵּבַדְיַו .חמ
 | השמ לא

 גָאט ןָעְבלָעומְעד ןיא הֶּזַה םויה סַצָעב
 ;ֹוזַא ; רמאל

 ףיֹורַא הָעג .טמ הלע .םמ

 ,םירבע גרַאּב ןעיד ףיוא | 7 יד - '+ | .,( םירבעה רה לא
 הוה

 ,ובנ גרַאּב ן/פיוא ןבנ רה

 דנַאל םיִא זיא רֶעכלֶעוו באומ .ץֶרֶאַּב רֶׁשֲא
 ,בָאֹומ

 ,וחירי ןַענֲעג זיא רעכלעװ וחרי ינפ לע רֶׁשֲא

 העז ןּוא הארו

 ,ןענּכ דנַאל סָאה  ןענּכ ץֶרֶא תֶא

 ביג ךיִא סָאװ = ןתֹנ יִנֲא רֶׁשֲא
 לֶארשי רעדניק יד  לֵאָרְׂשִי יֵנְבִל
 .םּוטנֲעגייַא סלַא ; הָּזְחֲאַל

 םעד ףיוא ּברַאטש ןּוא .נ רַהּב תמו ג
 7 | ,גרַאּב

 ,ףיורא טסהעג ּוד .ןיהּואוו - הֶלע הָּתַא רֶׁשֲא

 .הָּמָׁש

 .גל ,בל ,הכרב ,וניזאה ,םירבד

 ,ןדרי םָעֹד

 .השמ ּוצ

 ןיֶראָה לֶ |

 ןתנ יִנֲא רֶׁשֲא <
 ;לֵאָרְׂשִ יֵנְבִל !
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 צי םונעגנײרַא רָעװ ןוא ְךיֵמַע לא ףסאהְו
|, 

 ןעּברָאטשעג זיִא םִע יװ תמ רֶׁשֲאַּכ

 ,רָעדּורּב ןייד ,ןרהַא .ףיחא ןר הא

 .,רה גרַאּב ן'פיוא רֶהָה רהב

 ןעמּונָעגניירא זיִא רֶע ןּוא מע לא ; ףסָאיו
 קלָאֿפ ןייז ּוצ ןַערָאװַעג שןצייד

 טָאה רהיִא ליוו | | שא לע .אנ
 (!טגידניזַעג ֶּתלְַמ

 רימ ןֶעגַעג יב

 לָארשי רָערניק יד ןעשיווצ לארשי יַנְּב ךותב

 שדק תַביִרְמ יִמְּב
 ןצ רַּבְדִמ

 אל רֶׁשֲא לע

 | יתוא םֶתְשדק

 :לֵאָרְׂשִייֵנְּב ךותְּ

 ןוֿפ רָעסַאוו סָאד יי
 ,שרק תבירמ

 ,ןיצ עטסיוו רעד ןיִא

 טינ ךימ טָאה רהיִא לייוו
 טגילייהָעְג

 .לֶארשי רָעדניק יד ןעשיווצ

 דננמ יִּכ .בנ

 ןֶרָאָה הֶא הָאְרִת
 אובת אל הֵּמִׁשְ

 ןעטייוו ןופ ןָעְר .בג

 ,רנאל סָאד ןהָעז ּוטסָעוו

 טינ ּוטסֶעװ ןיהַא רַעּבָא
 ,ןָעמּוקניירא

 ,דנַאל סָאד ןיא
 !ןַע +

 ביג ךיִא סָאװ

 .לַארשי רֶעדניק יד

 .אנ--א ,בכ ,ב לאומש

 ,גל

 ,ןַעגָעז רעד זיא סָאד ןּוא .א

 :הרטפה

 ,הָכָרְּבַה תאזו
 הֵכָרְּבַה תאזו .א

 רעד ,השמ ןַעכלַעוו טימ | השמ ףרּב רשא |
 טָאה

 טשנֶעּבעג ₪2 רעכילט | םוהְלאַה שיא

 .טשלעֿפעג (!
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 לָארשי רעדניק יד לארׂשי ינּב תא

 .טיֹוט ןייז רָאֿפ : ותומ ינפל

 :טנָאזֲעג טָאה רַע ןּוא .ב רמאיו .ב

 ןָעמּוקַעג יניס ןוֿפ זיא טָאג | אב יניִסמ הָוהְי

 ּוצ רֶע טָאה ריעש ןופ ןּוא ומל ריעשמ חרזו
 ,טניישרע ייז ' 6
 טלהַארטשענסיוא טָאה רֶע ןראפ רהמ ַעיִפֹוה

 אפ גרַאּב ןיֿפ

 ד ןוֿפ ןעמיקעג זיא רע ןוא| | תבבִל הָתָאְו
 ,עלַאירימ עגילייה שדק

 דנאה רָעטכְעְר ןייז ןוֿפ 7 ןנימימ
 (טכַארּבַעג רֶע טָאה)

 .ייז רַאֿפ ץֶעעעְרְעיפ א וֹומִל תֶּד ׁשֶא

 ,רעקלָעֿפ ךיֹוא טּבעיל רֶע .ג םימע בבח ףא .ג

 ןיא ןענעז (!עגילייה עלא ךדיּב וישדק לָּכ
 ,דנאה ןייד ---%

 םיפ ענייד ּוצ ןָעְלַאּפ ייז ןּוא ָךְלגרל וכת םהו

 נייד (?ןָא ןעמהָענ ןּוא ;ָךיֶתֹרְּבּדִמ אשי
 .ןעטרָאװ

 ערהעל ַא הרות .ד

 ,השמ ןְעמָאֶּעג ווא טָאה | השמ ונּל הּוצ

 (יז זיִא) לײטּברַע'נַא השרומ

 : בֹקֲעַי תלחק

 ןורשיב יה .ה
 ךֶלֶמ |

 .בקעי עדניימעג יד ראפ

 גינעק ןֶעווֲעג זיִא רֶע ןּוא .ח
 ,ןורשי ןיִא

 ,קלָאֿפ ןוֿפ רֶעטּפיֹוה יד םע ישאר טלָעמַאז | |, ?רָעֿפ ךיז ןַעּבָאה סֶע ןִעוו ףסאתהב

 ןעמַאזוצ עלא דחי

 .לַארשי ןוֿפ ןַעמַאמטש יד = :לארשי יטבש

 ,טגנַאֿפּפמַע רֶערֲעי ( .עגילייה ענייז (1
 | .טגָארט

 .גל ,הכרב ,םירבד .דימלתהו הרומה תרות

 ןבואר יחי כו

 תמי לֵאְו

 ןייז ןעלָאז (!ךיירלהָאצ ןּוא :רָפסִמ ית יהיו
 | .ןעשנעמ ענייז

 .הדוהי ןֶענָעו זיִא סָאד ןּוא .ז

  ןבּואר ןֶעּבַעַל לָאז ו

 ,ןעּברַאמש טינ לָאז רֶע ןּוא

 הָדּוהיִל תאֹזְו 2
 רמאוו

 הוהי עמש

 הָדּוהְי לוק
 וטסלָאז קלָאֿפ ןייז ּוצ ןוא ּונֲאיִבְּת מע לֶאְ

 ;ןעגניירב םהיא
 ול בר ויד

 ;טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא

 טָאג ,רַעה

 ,הדּוהי ןּוֿפ םימש יד

 םהיִא לָאז רנֲעה ענייז
 ,(? ןייז גּונֲעג

 = ץנייז ןוֿפ ףליה סלַא ןּוא |
 םהיִא ּוטסלָאז רֶעגנֶערדעב ,הָיהִּת וירצמ רזעו

 .ןייז

 .ינש

 רע טָאה יול ןָעגָעו ןוא ח רמא יוללּו .ח
 :טנָאזעג וי =

 (ביג) גגו םירּוא ענייד ןוא םימת ענייד ףירואו ךימת

 סח שא ,ןַאמ ןָעמּורפ ןיד וצ = = ךדיסח שיאל
 טבּורפעג טסָאה וד ןֶעכלַעו ותיסנ רשא

 ,הסמ ייב הסמב |

 טסָאה ּוד ןעכלעוו והבירת

 טֿפָארטשַעּב | רב
 .הבירמ ןוֿפ רֶעסַאוו סָאד יב : הבירמ ימ לע

 טגָאזעג טָאה רֶעכלֲעוװ .ט רמאה .ט

 ןֶעגַעוו ןוא רעטָאֿפ ןייז ןמעו - . זמאלו ויבאל
 :רעמּומ ןייז הדת הדו
 ,ןהָעזֲעג טינ םָע ּבָאה ךיא ויְתיִאְר אל

 רֶע טָאה רעדירּב ץנייז ןּוא אל ויחא תֶאְו
 ,טנעקרַעד םינ ריבה

 םינ רָע טָאה ןהיז ַענייז ןּוא עדי אל וֵנַּב תֶאְ
 ;טסואווֲעג |

 - טעטכַאּבָאְעִב ןָעבָאה יז ןעד ףתרמא ורמש יִּכ
 טרָאװ ןייד = ---0
 יז ןעלַעוװ דנּוּב ןייד א - :ןרצני ףתירבו

 .ןעטיה |:* :00':

 .טֿפַארק לעיפ ןֶעּבָאה לָאז רֶע (= .גילהָאצלעיֿפ (



 .דימלתהו הרומה תהרות

 ךיטפשמ ּורוי .י

 בֹקֲעַיְל
 ;לַארשי ץרהֶעל ןייד ןוא לֵאָרְׂשִיְל ָהְתֶרֹותְ

 קרעוכיוה ןַעגעל ןְעלֶעװ יז | = הרט ֹומֵׂשִי
 טכיזעג ןייד רָאֿפ הפאב

 הב לע ליל

 ייז ןֶעלַעוו ןעטכָער ענויד .י
 ץבקעי ןענרהעל

 ןייד ףיֹוא רַעֿפּפָאצנַאג ןּוא
 .רַאטלַא

 טֿפַארק ןייז ,טָאג ,שנֲעּב .אי ֹוליִח הֹוהי ךרּב .אי

 ענייז ןופ קרָעװ סָאד ןוא הצרת וידי לעפו
 ; גיליוועּב דנָעה 3 כ רח

 ןוֿפ ןעדנעל יד עדנּואוורָעפ
 ,רֶעננעג ענייז

 טינ ןעלָאז רַעסַאה ענייז ןוא
 .ןהָעטשֿפיֹוא

 ויָמָק םִינְתָכ ןִחְמ

 כא
 :ןומוקי

 רַמָא ןְמִינבְל .בי
 הָוהְי דידי

 ילָע חבל ןשי
 סויה לָּכ ויִלֲע ףפה

 ןכָׁש ויִפְֵּכ ןיִכו

 רָע טָאה ןימינּב ןֶעגֶעוו .בי
 :טגָאזעג

 ,רֶע זיִא טָאג ןופ גנילבעיל ַא

 ,םהיִא ייּב רֶעכיז טניואוו רֶע

 טייצ ַץלַא םהיֵא טציש רֶע

 ענייז ןעשיווצ טהור ןּוא
 .ןרעטלּוש

 .ישילש

 טָאה ףסוי ןָעְְעוו ןּוא .גי
 ;טגָאזעג רֶע

 זיִא טָאנ ןוֿפ טשנֶעּבַענ

 רַמָא ףמֹילּו גי
 הָוהְי תכְרבִמ

 ץֶרֶא ספא

 11 .גל ,הכרב ,םירבד

 ןַענֶעז טימ ןּוא דֵנַּכִמּ

 .םּכֲעװַעג;דנָאמ ןוֿפ , םיחרי שר

 עטסָעּב יד טימ ןּוא -וט שארמו .ומ
 (טכּורֿפ) |

 ,גרֲעּב עטלַארּוא יד ןוֿפ םדק יררה

 ןָעגעז טימ ןּוא דֶנֵּכִמּו

 : םלוע תֹועבְג

 דָנמִמּו .וט

 הָאֹלְמּו ץרא

 .ןעלגיה עגיווָע יד ןופ

 ןענֶעז טימ ןּוא ומ

 סָאװ ןּוא דרֶע רֶעֹד ןוֿפ
 יז טליפרע

 ןעלעֿפעגליֹואװ םָעד טימ ןּוא ןוצרו

 ןיִא טניואוו סָאװ ,םֶעַד ןוֿפ הנס ינכש
 :שוּבנרָאר 6: ו

 ןעמוק לָאז סָאד הָתאֹובֵּת

 ףסוי ןוֿפ ּפָאק םָעד ףיוא ףסוי שארל

 רקד
 וָחֶא רי

 לעטייש םָעד ףיוא ןוא

 (!ןעטנַעבייצַעגסיֹוא םעד ןופ
 .רערירּב ענייז ןּוֿפ

 רֶענֶערָאּבעגטשרַע ןייז .וי
 ,רֶע זיא םֹּכָא

 ,רָע טָאה טכַארּפ

 ֹורֹוׁש רוכב .זי

 ול רֵדָה
 ענייז ןְענַעז רֶענרַעה?לעֿפיּב וינרק םִאְר ינרקו

 ;רֶענרַעה
 עלא רֶע טכעמש ייז טימ| 031, םיִמָל םֶהַּב

 רַעקלעֿפ - | ודחי

 :ררָע רעד ןופ ןֶעדנֶע עלא ןוֿפ

 ןֶעדַאירימ יד ןֶענַעז סָאד ןּוא םירפא תובבר םֶהְו <
 םירפא ןּוֿפ !

 רֶעדנעזיֹוט יד ןַענַעז סָאד ןּוא !הָּׁשַנְמ פלא םהו |

 -הנַאל ןיי וצְרַא
 ,לעמיה ןוֿפ ('ןעגע טימ | | םימש דנממ

 ,יֹוהט ןוֿפ למ

 - ,דנּורגּבָא ןּופ ןוא םוהתמו

 .ןעטנּוא טגעיל סָאװ : תחת תַצבֹר

 דֶגֵּמִמּו די

 שמש תאּובְּת

 .הכרב ,רשא -- דג ןמ ('
 .עריירטַעג ,טֿפניקניַא (?

 ןֶענַעז טימ ןּוא די

 (* ןעטכּורֿפּוז ןופ

 .נרָעּבנייטש
| 
| 

 .השנמ ןוֿפ
 .יעיבר

 טָאה ןליבז ןענֶעװ ןּוא .חי  רַמָא ןְלּובְִלְו .חי |
 ;טגָאזעג רֶע

 ןייד טימ ןלּובז ,ךיד הַערֿפ
 ןהָעגסיֹורַא

 לּובְז חַמְׂש
 ְךתאֵצַּ

 .ןעמרֶעדנּוזַעגּבָא (
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 ענייד טימ רכששי ּוד ןּוא ;ָהיֶלֲתֹאַּב רכששיו
 .ןעטלעצ

 ר:
 םּוצ ייז ןֶעלָעוװ רַעקלַעֿפ .שי | רַה םיִּמַע .שי

 , ןעדאלנייע , גרַאּב וארקי

 ןעמכַאלש יז ןַעְלָעוו טרָאד | וחכזי םש

 ,טייקניטכַערעג ןוֿפרעֿפּפָא קדֶצ יִחְבְ
 .:  ןוֿפ (:םּולֿפרַעּביִא םָעד ןעד  םימי עפש יּכ

 - ןערעעמ יד = ע50 +=

 ןעגיוז יז ןֶעלֶעוו וקניי

 ,ןעצַאש ַענֲעגרָאּברַעֿפ יד ןּוא ינפְׂשּ

 .דמַאז םיִא ענעטלַאהַעּב לוח ינומט

 רֶע טָאה דג ןָעְְעוו ןּוא .ּכ
 : טגָאזַעג

 ,רָעד זיִא טּביֹולֲעג

 רמא דֶנְלּו .כ

 < רָב
 דג ביחחמ
 ןכָש איִבָלּ
 עוז ףרֶט
 קְדָק םַא
 ול תישאר אריו .אכ

 יב
 .ןופס קקחמ תַקְלָח

 רֶע טהור ןיווָעל ַא יוו

 םרָא טסיירוצ רֶע ןּוא

 ' .לעטייש ךייא

 ןה עועגפיוא טָאה רֶע ןּוא .אכ

 ,ךיז רַאֿפ עטשרֶע סָאד

 זיִא טרָאד ןֶעד

 ?צָעזֲעג רעד ּואוו לייט רֶעד
 .ןעמלַאהָעּב זיא רֶעּבֲעג

 טימ ןעמּוקֲעג זיִא רֶע ןּוא
 ,קלָאֿפ ןופ רֶעטפיוה יד

 טָאה טָאג ןּוֿפ טייקגיטכערעג הֵׂשֲע הוה תקדצ

 םִע ישאר אתיו
 5ו סיי

 . ןָאהטַעג רֶע
 - ןענעג ןעטכער נז ןיא| | םִצ רמפְשִמ

 .לארשי |ג לֵאָרְׂשִי
 רֶע טָאה ןד ןעגֶעו ןּוא .בכ רַמֲא ןד .בב

 :טגָאזעג |
 ,ּבייל רֶעגנּוי א זיא ןד הירא רּוג ןּד
 רש ט

 ןוֿפ ּבָארַא טגנירּפש רֶעכלֶעװ  :ןשבה ןמ קנזי
 .ןשב םָעד --- ="

 ;טגָאזעג רֶע
 ס'טָאג טימ טָאז ויִא ילתפנ ןֹוַצָר עבש יָת

 | ןעליוו
 .םּומכייר (1

 = ,רגרַאּפ םיור טכַאמ רַעכלֶעװ

 .דימלתהו הרומה תרוה

 תַשחנו לְֶרַּב .הכ

 .ויחא יוצר יהי !

 א : ולנר ןמשב לֵבֹמְו |

 .גל ,הכרב ,םירבד

 הוה תַּכְרִּב אָלָמו
 ;הָׂשְרְי םֹורֵדְו םִי

 ;ןֶעגעז ם'טָאג ןוֿפ לוֿפ ןוא

 זיא טייןעדיז ןוא :דנֲעוװָא
 .לייטּברֶע ןייז |

 טָאה רשא ןָעגְעוו ןּוא ,דכ
 :טגָאזֲעג רֶע

 ןהיז ַעֵלַא ןוֿפ טשנֶעּבעג
 ;רשא זיא =

 רֶעטּבעילֶעג רעד ןייז טָעו רֶע
 רעדירּב ענייז ןוֿפ

 ןיא ןעקנּומ טָעוו רֶע וא
 .םוֿפ ןייז לייִאמיוּב

 רעּפּוק ןּוא ןעזייַא .חכ

 רַמָא רֶׁשֲאלּו .דכ
 רֶׁשֲא שיִנָּבמ וב

 רטוש ניר נז ףלָעְנִמ | 1 רז = :
 געט ענייד יוו ןוא ךימוכו |
 0 הי 7 : ןטצ} = )

 .(?םולֿפףֶעגֶעז ןייד זיא : ךאבד
 רי ןא: +

 ,טָאג יװ ָאטינ זיא סָע .וכ ןורשי לֶאּכ ןיא .וכ
 ,ןורשי < 8%: פד יי

 . ןיִא (*טניואוו סָאװ רעד םימש בכר |
 לעמיה 3

 בקע ןיִע רֶדָּב !
 גד ץרא לא |

 ל הא לא | טָאה ילתפנ ןֶענֶעוו ןוא .גכ רמָא יִלָתַפנְלּ .גכ

1( 

 .טייר (* =

 רעב ,ףליה ּוצ ריד זיא
 זיא .טייקסיורג ןייז ןיִא ןוא :םיקחש ותואנבו
 ,לעמיה יד ףיוא יז: | צמח

 יי .ישש

 ןוֿפ גנוניואוו .רָעד .זנ הלא הנעמ -
 טָאג (* ןַעגיווֲע

 ןוֿפ םמָערֶא יד רעטנוא ןּוא תֹעֹרְ תַחַּתִמּו
 ;לַאטלַעװ רעד | םלֹוע

 ;סיֹורַא ריד רָאֿפ טָאה רֶע ןּוא ביוא ףינפמ ׁשרניו
 ,דניופ םָעד ןֶעּבירטעג |

 :טגָאזעג טָאה רֶע ןּוא
 | גיליטרעפ

 טניואוו לָארשי ןּוא .חכ
 ,רֲעכיז

 : : דמשה רמאיו

 לֶאְרַשָי ןפשיו .חכ
 חַמּב

 רעד טסילֿפ טרֶעדנּוזַעגּבָא
 בקעי---לַאװק

 ןּוא ןרָאק ןּוֿפ דנַאל א ןיִא|

 יז שרית
 .גרָעבנייטש .בֹוז יחא אבד (* .ןֶעגנּוטסָעֿפ ץנייד (1

 .ןעגלַארוא )4



 .דימלתהו הרומה תרות

 לעמיה ענייז ךיֹוא וימש ףא

 ;למ ּופרעי

 לֵאְרְׂשי ךירשא .טנ

 .יֹוהמ ןַעֿפירט

 ,לָארשי ,ריד זיא ליואוו .טכ

 15 .דל ,גל ,הכרב ,םירבד

 ,וחרי ןוֿפ לָאהט סָאד ֹוחְרי תַעַקַּב

 םירמתה ריִע

 רַעצ דע

 ,טרָאטש:ןעמלַאּפ יד

 .רעצ ויּב

 םהיִא ּוצ טָאה טָאג ןוא ,ד וילא הָוהְי רמאיו .ד וד יװ זיִא רָע ךומכ יִמ

 = סָאד זיִא סָעזיִד ןץיראה תאז | א ןעֿפלָאהעג ,קלָאֿפ א הוהיב עשונ םע

 ןערָאװשַעג ּבָאה ךיִא סָאװ ִּתְַּבְׁשִנ : רֶׁשֲא | = דליש רֶעד זיא רָע רע ןנמ

 ,םהרבַא ּוצ םֶהְרְבאְל ד ןופ דרֲעוװש סָאד ןוא אפ ר ברח רשאו
 .םייקסיורג

 :ןעהיוה .ערָעייז | ָךרְדְת

 . ,דל .יעיבש
 ;ֿפיֹורַא זיא השמ ןוא א | השמ לַעּיַו .א

 ןעגנַאנעג
 בָאֹומ תברעמ 0 בָאֹומ עטסיוו רֶעד ןוֿפ

 .ֹובנ רה לא

 הנפה שאר

 וחרי ינפ לַע רֶׁשֲא

 הָוהְי ּוהאריו

 ץֶרָָה לָּכ תֶא
 ןֶּד דע דָעְִּנַה תֶא
 ִלֵּתפַנ לַּכ תֶאְו .ב

 םירפא רנַאל סָאד ןּוא םירפא ץֶרא תֶאְו

 הָׁשַנְמּו

 ,ובנ גרַאּב ןיֿפיֹוא

 ,הגספ ןוֿפ ץיפש יד ףיֹוא

 רעּביִאנעגעג זיִא רעכלַעו
 ,וחרי |

 ןעזיוועב םהיִא טָאה מָאנ ןּוא

 ,דנַאל עצנַאג םָאד

 .ןד זיב דעלג סָאד

 ילתפנ ץנַאג ןוא .ב

 ,השנמ ןּוא

 הדוהי רנַאל עצנַאנ סָאד ןּוא הָדּוהי ץֶרֶאלַּכ תֶאְו

 ;ןֹורֲַאָה סח דַע

 נה תֶאְו
 רבה תא

 ,םי (* ןעטסרֶעסיֹוא םָעד זיכ

 ןַעדיז םָעד ןּוא .ג

 ,זיירק?ןדרי םָעד ןּוא

 הגנהֶא העְרזל | .

 ְךיניֵעב ְךיִתיִאְרה |

 ותְרְבָק תֶא

 | .םייז-דנָעווָא ןופ ,ןעטצעל (* .רֶעטרֶע עביוה (}

 ,בקעי ּוצ ןּוא קחצי ּוצ בֹקעַיַלּו | חל

 :גירנַעגָאז רמאל

 ךיִא לָעװ (: ןַעמַאז ענייד ּוצ
 ;ןַעּבַעגּבָא סע

 ןעאלעג סֶע ריד ּבָאה ךיא
 ,ןָעגיֹוא ענייר טימ ןהָעַז

 טינ ּוטסָעוו ןיהַא רֶעּבֶא
 .ןהָעגרַעּבירַא |
 ןעּבְרָאמשָעג זיִא טרָאר ןּוא .ה

 ,השמ

 ;רֹבֲעַת אל הֵּמַׁשְ

 השמ םָׁש תמו .ה

 הָוהְי דֶבָע
 בָאֹומ ץֶראּב
 = 1הוהי יִּפ לַע

 ,טכענק ם'טָאג

 בָאֹומ דנַאל םיִא

 .מָאג ןוֿפ ךורפשסיוא םעד ךָאנ

 םהיִא טָאה רֶע ןּוא
 ,לָאהט םיִא ןַעּבָארגֶעּב

 ,בָאֹומ דנַאל םיִא

 ו גב ותא רפקיו .ו

 בָאֹומ ץֶראּב
 ,רועפ תיב רֶעּביִאנֲעגֲעג = רועפ תיֵּב לּומ

 מינ טָאה רענײק ןוא  ׁשיִא עדי אלו
 טסּואווֲעג

 ּבַארג ןייז

 :הֶזַה םויה דע
 יז 09 . .

 טלַא ןָעוועג זיא השמ ןּוא +| הפס ןֶּב השמו 3
 רהָאי גיצנַאווצ ןוא םרעדנוה | הנש םירשעו

 .גָאמ ןַעזיד זיב

 ;ןַעּברָאמשַעג זיִא רֶע ןעוו ותֹמַּב

 .רעדניק (1
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 לַעקנּוד םינ זיא גיֹוא ןייז
 ןערָאװֲעג

 טָאה .טֿפַאז:סנעּבַעל ןייז ןוא
 .(' טנעקירמַענסיֹוא טינ

 לָארשי רעדניק יד ןוא ח| גב ֹובְביַו
 ץהשמ טנייוועּב ןעּבָאה המ תֶא לאְרשי

 באומ תברעּב

 וניע התהכ אל

 ; החל טָנ אלו

 בָאֹומ עטסיוו רָעד ןיא

 ;גָעט גיסיירד םוי םישלש
| 

8 . : 

 גידנֲעַעג ךיז ןַעּבָאה סע ןּוא ומתיו
 געט:סגנּונייוװֲעּב יד יבב ימי

 .רָעיורמ ם'השמ ןופ :השמ לָבִא

 ןמ ןּב עשוהיו
 - אמ
 מכח חו

 הָשמ ַָס

 ןהוז רעד עשוהי ןּוא .ט
 ןונ ןוֿפ

 לּופ ןַעוועג זיא

 ,טייהנּולק ןּופ טסייג א טימ

 טגָעלענֿפיֹורַא טָאה השמ ןַעד

 רנֲעה ענייז וידי תא

 ;סהיא ףיֹוא ויִלֵע

 | ןַעּבָאה לָארשי רָעַרנִיִק יד ןּוא | = ויִלא ועמשיו
 ,טכרָאהָעג םהיא לָאְרְשי נב

 ןָאהטעג ןֶעּבָאה ייז ןּוא וׂשֲעִיו

 ןַעלהָאֿפֲעּב טָאה טָאג 0 הָוהְי הָוצ רשאכ
 .ן'השמ : תשמ תא

 .ןעדנּואװשרַעֿפ ,ןָעְגיולפָענְקָעווא (

 .דימלתהו הרומה תרות

 ץנאג ןופ ןֶעגיוא יד רָאֿפ : לֵאָרְׂשִי לַּביִניֵעְל =

 .רל ,הכרב ,םירבד

 ?פיוא טינ זיא רהעמ ןוא .י| איִבֵנ םק אלו י
 דוע םַעֿפָארּפ ןייק ןַענַאטשעג

 לָארשי יא לֶאְרָשִיְב
 ,השמ יוו הָׁשֹמַּכ

 הוהי ֹועְדִי רשא

 ;םיִנָּפ לֶא םיִנּפ

 = טנָאקַעג טָאה טָאג ןעכלעװ

 .טכיזעג ןיִא טכיזעג

 ןעכייצ ַעֹלַא טימ .אי = תתאַה לַכְל .אי

 ,רָעדנּואוו ןּוא םיתפומהו

 טקישעג * 0 31 צה םהיִא טָאה טָאג סָאװ הוהי וחלש רשא
 ןָאהמ ּוצ תושעל
 ד םירצמ דנַאל םיא םירצמ ץראב
 = הערפ ןֶעגֶעג הערפל

 יָדבִ לָבְ
 ;ֹוצְרַא לֵכְלּו

 דיה לֹכְלּו .בי
 ! הקזחה
 שצדוחה

 טכענק ענייז עלא ןענַעג ןוא

 .דנַאל ןעצנַאג ןייז ןֶעגֶעג ןּוא

 רַעצנַאג רֶעד טימ ןּוא .בי
 דנַאה רֶעקרַאמש

 ןעסיורג ןָעצנָאג םעַר טי א ארומה לֵכְלו |
 ,טַאהט ןעבילקֲערש לודגה

 ןָאהטַעג טָאה השמ סָאװ הָׁשֹמ הֵׂשָע רשא |

 .לַארשי

 .ק ו ח
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